
প্রকাশক-_ 

প্রীশৈলেশচন্্র ভাছুড়ী 
জে, কে, শন্মা এণ্ড কোং 

৩৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুবী লেন, কলিকাতা 

( সর্ববসন্ত্র সংরক্ষিত ) 

বী-প্রেস 
প্রীনবেন্ত্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত 

৩৩৯ং গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিক] 



ভূমিক। 

বাল্সীর্ের মহাকাব্যখানি ভারতীয় আধ্য-সভ্যতার কালজয়ী 

অন্যতম .কাঁত্তি-স্তস্ত স্বরূপ। ভারতে আধ্যম্সভ্যতা বখন 
উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিল, রামায়ণ সেই সময়ের 

কাব্যাতিবাক্তি। ন্তরাং সেই ফুগের বাণী, আদর্শ ও ধার 
এবং ভাঙকালিক সমাজের ধ্যানস্ধারণা, চিন্ত। ও কম্মপ্রণালী 

জানিতে ও বুঝিতে হইলে, এ রামায়ণের সহিত পরিচিত হওয়া 

শাবশ্যক। কারণ, এ মুল-রামায়ণ-অবলম্বনে পরবর্তীকালে 
যে-সকল মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে-সকলই সেই-সেই 
যুগের প্রভাবে প্রভাবত। তাহা না হইয়াই পারে না। স্থৃতরাং 

সেই-সব গ্রন্থে পূর্ণভাবে বুল্মীকির আদর্শ পাইতে আশ! কর! 
সঙ্গত নহে। সে আদর্শ পাইতে হইলে মুল-রামায়ণ ভিন্ন 

উপায়াস্তর নাই। কিন্ত কিঞ্দিধিক চবিবশ হাজার সংস্কৃত 

শ্লেকের .কাবাগ্রন্থ কয়-জন বাঙ্গালীর অধিগম্য হইতে পারে ? 
উহার যথাধথ বঙ্গানুবাদ ততোধিক প্রকাণ্ড । আজকাল এই 

কার্ধ্য-বাহুলে'র দিনে এরূপ স্ুবৃহত্ড কাব্যগ্রন্থ আছ্ধান্ত পড়িবার 

স্মবসর অনেকেরই নাই। অথচ গৌরব-মপ্ডিত আরধ্্য-সভ্যতার 

মন এক সমুজ্ৰল নিদর্শন ও চিত্র, এমন একখানি জগন্মান্য 

 খুরাব্যের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয়, 
থাক. একাজ বাঞ্নীয়। এই জগ্গই সরল গাক্ম সংাক্ষপে. 



(২) 

বাল্মীকি-রামায়ণের সার-সঙ্কলনে আমার এই প্রয়াস। ইভাতে 
ঘটনা, বর্ণনা ও পাব্র-পাত্রীদিগের কথোপকথন ইত্যাদি কাব্যাংশেঃ 
প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সাবধানে সন্কলিত করিতে আমি ক্রটা 
করি নাই। 

ভারতে আর্্য-সভ্যতার গৌরবময় যুগের মহাকাব্য রামায়ণ 
মনোযোগ-পূর্বক পাঠ করিলে হৃদয়ে বল, কাধ্যে উৎসাহ; সত্যে 
শ্রদ্ধা, প্রেমে গাঢতা, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তা, মিস্রতায় মহাপ্রাণতা, 
গুরুজনে ভক্তি, ধন্মে প্রবৃত্তি, সমাজ-ধণ্মে কর্তব্যপালনের নিষ্ঠা, 

রাজধন্মে প্রজারগ্রনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু সদ্গুণে আরুষ্ট ও 
মুগ্ধ হইতে ভয় । স্রশুরাং তাহ। হইতে মঙ্গলের উদ্ভব অবশ্যস্তাবী। 
ইহাই রামায়ণের “কলশ্রুতি?? | 

ককৃষঝ্খনগব | 

অগ্রায়ণ, ১৩৩৩ । শ্রীদীননাথ সান্যাল 



বিষয় 

অযোধ্যাপতি রাজ। দশবথ নন 

দশরথ ও বিশ্বামিতর 
তাড়কা-বধ হি 

মিথিল|-বাত্র। এ 

অহল্যার শাপমোচন 

মিথিলার রাম-লক্গ্ণ 

হরধন্ু-ভঙ্গ ও বিবা 

রাম ও পরগুরাম 

বাজ্যাভিষেকেব উদ্জোগ 

মন্থর! ও কৈবেয়ী 

কৈবেন্নী ও দশবথ রি 

কৈকেম্নী-গৃছে ব্াম ৪ 8 

কীশল্যা। ও রাম-লকবণ. মী রি 
ধাম, লীত। ও লক্গ্ণ ০০০ 
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চি্রকৃতে প্রস্থান 
দশরথ ও কোশলা ডিল 

অধোধায় ভরত 

রামোদ্দেশে ভরতের গমন ঠা নী 

চিত্রকুটে ভরত 
ভবতের প্রত্যাবর্তন ন্ 

রামের চিত্রকূট-ত্যাগ রর 

জআআশ্লণায-স্কাও্ড 

দগ্ডকারণ্য প্রবেশ 

পঞ্চবটা-বনে বাস 

রাক্ষস-বধ শ্রবণে রাবণ 

সীতা-ভবণ 

সীত1-অন্বেষণ 

ক্ষিস্তিহ্যা্চাওড 
নগ্রীব-মিজুন ৫ রর 
বালী-বধ 

সীতা-অন্বেষণে বানরসৈম্ রর 

স্পস্দশ্লসহ্তা ও 

সীতা-সমীপে ভনুমান্ *-, রা 

লঙ্কা-দাহন পা ঠা 
রাম-সমীপে হনুমান্ রর 

| হশর্-ম্কা ও 

বানরাভিযান রে রা যী 

রাবগ ও য়স্ত্রিগণ তত. ০ 

১৪৮ 

১৫ 

১৫৬ 

১৫৭ 



খুম-সমীগে বিভীষণ ৃ রি 

সেতু-বন্ধন ও লক্কায় গমন 

সীতাব প্রতি রাবণেব ছলন। রী 

বুদ্ধাবস্ত দহ 

কুম্তকর্ণ-বধ 

মতিকায়াদি-বধ 

ইন্দ্রজিৎ-বধ মি ৫ 

লক্ষণ শক্তিশেলাত2 

বাবণ-বধ 

যুদ্ধান্তে 

মযোধা-যাত্র। ০ রর 

বামের বাজাভিসেক রা 

উভ্ভল্ল-কাও্ 
বাম-অগস্তা-সংনাদ 

সীতার বনবাম 

মর্বমেধ-যজ 

অবশেষ রস খ্্৭ 





“কুজন্তং রাম-রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্ | 

আরূঢ় কবিতাশাখং বন্দে বালীকি-কোকিলম্ ॥” 









রামায়ণ 
--2(%)১-- 

আদি-কাণ্ড 
ভউঞ্পজেল্ত্ম 

তপস্বী বাল্মীকি একদিন ব্রঙ্গজ্ঞান-সম্পন্ন মুনিপুঙ্গব নাবদকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন_-সম্প্রতি এই ভূমগুলে কোন্ ব্যক্তি সর্ধাংশে বপ-গুণবান্, 
চবিত্রবান্, বলবীর্ধ্যবান্, বিগ্তাধান্-_এক কথান্ন, আদরশ-মনুষ্য বলিয়! 

খ্যাত, তাহা আপনাব মত সব্বন্ত 'লাকই জানিতে সমর্থ । আমাব বড়ই 

কৌতুহল হইয়াছে । আপনাব নিকট শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

ভ্রিলোকজ্ঞ নাব্দ, বান্সীকির এই কথা গুনিয়! হাষ্ট-চিত্তে কহিলেন-_ 

হে,মুনে ! ভুমি যেরূপ সর্বগুণাধার আমশ-মানবেব কথ শুনিতে ইচ্ছ। 
করিয়াছ, একাধারে সেরূপ বহুণুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি ভূমগ্লে একান্তই ছুর্লভ। 

তৰে; স্মরণ হইতেছে, এক মাত্র ব্যক্তি আছেন, তাহার নাম “রাম” | তিনি 

কোশলরাজ দশরথের প্রথম। ভার্ধা কৌশলা। দেবীর আনন্দবদ্ধন এবং 

চন্ত্রতুল্য প্রিয়দর্শন পুত্ররত্ব-_গান্তীর্ষ্যে সমুদ্র, ধৈর্ধযে হিমালয়, বলবীর্ষ্যে 

বিশু, ক্রোধে কালাগি, ক্ষমার পৃথিবী, দানে কুবের এবং সত্বাক্যে দ্িতীন্ন 

ধর্মস্বরূপ | | 

ইহার পরে মহধি নারদ আম্ুপূর্ব্বিক রামচরিত সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিয়া 

বিদায় গ্রহণ করিলে, সশিষ্য বান ক।দানার্থ তমসা-তীরাভিমুখে গমনশকাঁলে 
টতুর্দিকের বনশোভ। নিরীক্ষণ "খিজেন্েন, একন সময়ে দেখিলেন- খে 



হ বামায়ণ 

বিচবণশীল, মনোহব-ন্বর-সম্পন্ন এক ক্রৌঞ্চমিখুনেব পুংক্রৌঞ্চটা এক 

পাপমতি ব্যাধ কর্তৃক বাণ-বিদ্ধ হইল। তখন তাত্রশীর্ষ, সদা-সচ্চর 
স্বামীকে শোণিত-পরিপ্লীত, ভূমি-নুষ্টিত এবং নিহত হইতে দেখিয়া, 
ক্লৌঞ্চী বোন করিতে থাকিলে করুণার্র্দন্ন বাল্সীকির মুখ হইতে 
অকন্মাৎ স্করিত হইল__ 

ম৷ নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তবমগমঃ শাশ্বতীঃ সম | 

যত ক্রৌঞ্চসিথুনানমকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥ 

তখন বঝান্মীকি ভাবিলেন, নিয়মিত-পাদবদ্ধ, যথাবিহিত লঘুগুক-ভেদ- 

সম্পন্ন, লষ-সমন্বিত ও বীণাধ্বনিবৎ সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট এই বাক্যনিচয় 

পোকোন্ধেল হ্ৃধয়েব পপ্রবণায় আমাধ মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। 

অতএব ইহার নাম "ল্লোক” হউক । 

অনন্তব, ন্ানান্তে '্র বিষয় চিন্তা কবিতে-কবিতে মুনি আশ্রমে 
প্রত্যাগত হইলে, ভগবান ব্রহ্মা আদিষা! তাহাকে দেখ! দিলেন। মুনি, 

ব্রহ্মার পাদ-বন্দনা করিয়া ্টাভাব কাছে এ ঘটন। বিবৃত করিলে, ব্রহ্ম 

বলিলেন,__শোকমুদ্ধ চিন্তে ভোমাব মুখ হইতে এ বাক্যাবলী নিঃক্কত 

হইয়াছে। অতএব উহ্কাৰ নাম শ্লোকই হউক। এখন তুমি এ ছনে 
বাম-চরিত, যাহ! নারদের মুখে সংক্ষেপে শুনিয়াছ, তাভাই :বিস্তারিত 

করিয়া বর্ণন কব। যতর্দিন পৃথিবীতে পর্বত সক ও নদী-সকল বিভ্/খান 
থাকিবে, ততদিন এ শ্লোকবদ্ধা রম্যা রামায়ণী কথ। জগতে প্রচারিত 
থাকিবে, সে বিবদ্ষে সন্দেহ নাই। এই বলিয়। ভগবান ব্রঙ্গ! অস্তহিত 

হইলে, এই অন্পলৌোকিক ব্যাপারে বিল্রয়াবিষ্ট বাল্মীকি -রখুবর-চরিত রচনায় 

মনঃ-সন্নিবেশ করিলেন । ব্যাকরণ-বিশুদ্ধ ও খাঙ্ুবোধ-বাক্য-নিরন্ধ শেই 
মধুব কাবাই জগতে 'রামায়ণ নাস্ে খ্যাত হইয়াছে । 

টি সত সস ্ 

০ রৌনিযাদ! তুই ধন (কৌঞ্চ-মিখুনের |. নাহ পু-কুঞ্টটাকে বধ করিলি, 
ত্থন তুই চিরকাল প্রতিষা পাইখি না 



অআনম্মোঞ্স্যাশ্ভ্ভি শ্লাজা কুম্শল্লঞ্ঞ 

সরযু-নদীতীরে প্রচুব ধনধান্তশালী সুবিস্তৃদ, লোক-বিশ্রুত কোশল 
নামক জনপদ মধ্যে অযোধ্যা-নামে নগবী বিদ্যমান ছিল । বহুকাল ধরিন! 

এই অযোধ্যা নগরী সুম্যবংশীয় রাছাদিগের রাজধানী ছিল। এই বংশে 
রাজ! দিলীপ ম্রমহান্ অশ্বমেধ-যজ্ঞ বিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন+ পরে 

তাহার -দ্বিথিজরী পুত্র রদ্ু দান-বীব নামে খ্যাত হইয়া বহুকাল রাজত্ব 
করিবাব পবে, যৌবন প্রাপ্ত পুত্র অজকে বাজ্য প্রদান কবিয়াছিলেন। 

অজের মহিষী ইন্দূমতী। উহাদের পুত্র দশবথ। দশবথেব রাজত্বকালে 
এই নগর অপাধাবণ সমুদ্ধিসম্পন্ন হয়। লোকৈশ্বর্যা, ধনৈশ্বধ্য, বারৈশ্বর্যা, 
বিলাসৈশ্বর্যা, সুখ-সম্োগৈশ্বর্যা ইনচাদি সর্ববিধ তশ্বর্যে বাজা দশবথেব 
অযোধ্যা তৎকালে আদর্শ নগবী বপিয়া পরিগণিত হইত । উহা! সর্বদা 
এমন-সকল বীবসেন! কর্তৃক ও এমন-মকল মস্ত্রবলে সংবক্ষিত* থাকিত 

যে, অন্ত কোন রাজাব পক্ষে উহা প্রকৃতই অযোধ্যা বনি! বিখ্যাত ছিল। 

দশরথ নিজে একদিকে যেমন বাজোচিত শৌর্যাবীর্ধোৰ অধিকারী ছিলেন, 

'অগ্তদিকে তেমনি বাজোচিত দয়া-দাক্ষিণ্াদি নান! গুণ? তাহাতে বিদ্ধমান 

ছিল। রাষ্ট্রনীতিজ্জ, ধশ্মনীতিজ্ঞ, অর্থনীতিজ্ঞ ইত্যাদি ধহুবিধ নীতিজ্ঞ 
ষ্ট-অমাতা-বেষ্টিত হইয়া তিনি রাঁজকার্ধা পর্যালোচনা কবিতেন। তাহার 

ফলে, অযোধ্যার প্রজাবর্গেক কোনবপ ম্ত্রখ-শীস্তির অভাব ছিল ন|। 

সকলেই সকল বিষয়ে সুথে স্বচ্ছন্দে বাস কবিত 'এবং সর্ব বিষয়ে 

প্রজাগণেব সুখ-শান্তি দেখিয়। দশরথ পরম আনন্দ অন্থভব করিতেন। 

দশরধের একমাক্র মনঃক্ষোভ ছিল- তাহ পুত্াতাৰ বশতঃ। কোশল 

বাজকস্তা কৌশলা! দশরথের পাবা, কেঞ্চয়-রাজ-কন্ত। কৈকেয়ী দ্বিতীয়! 

এবং সিংহল-রাজ-কন্যা! সুমিত্রা তারি তৃতীয়া মহিষী ছিলেন। কিন্তিন' 
রাঁমীর কাহারই বন্থকাল সন্তান *। হও+য় দুশর্ধ একদিন অতি দ্ুঃখিত-' 



বামারণ 

মনে এ বিষয়ে চিন্ত/ করিতে-করিতে স্থির কবিলেন যে, পুত্রার্থে অশ্বমেধ 

যজ্ঞ কবাই শ্রেপ্ঃ। তীহাব এই শুভ সংকর শুনিয় প্রধান মন্ত্রী সুমন, 

বেদজ্ঞ গুরু ও পুবোহিতবর্গকে আনয়ন কবিলে, তাহারা দশরথের প্রাতি 

সাধুবাদ করিনা যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বমোচন ও সবযৃতীরে যজ্ঞতৃমি 
নির্মাণেব আদেশ করিলেন । তখন স্থুমন্ত্রাদি মন্ত্রীগণ রাজাদেশে যন্তান্ষ্ঠান 

যাহাতে অচ্ছিদ্র হয়, সেই বিষয়ে যত্্রবান হইলেন । 

বিভাগক খধিব পুত্র খাষাশূঙ্গ মুনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন । অঙ্গবাজ 
রোমপাদের বাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে, খযাশূঙ্গ মুনিব প্রভাবে সেখানে - প্রচুব 

বুষ্টি হইয়। বাভ্য রক্ষা পায়। অমাত্য স্ুমস্ত্রের মুখে এই কথা 
শুনিয়া, কুলপুবোহিত বশিষ্ের অন্ুমোদনে প্রস্তাবিত যঞ্জে খষ্যশূঙ্গ মুনিকে 
আমন্ত্রণ কবিধার জন্য অমাতা 'ও মঠিলাগণ সহ স্বয়ং দশরথ বোমপাদ-রাজ্যে 

গমন পূর্বক সন্ীক খবাশৃক্গকে অযোধ্যার আনরন কবিলেন। স্থুদক্ষ 

বীবগণ সমভিব্যহারে যজ্ঞেব অশ্ব মোচন কবা হইল এবং বথারীতি 
অন্তান্ত আয়োজন ও হইতে থাকিল। পবে সহুৎসর পুর্ণ ও অস্থ প্রত্যাগত 

হইলে, খষ্শৃঙ্গকে অগ্রনী কবির! ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞরস্ত কবিলেন। এই 

যজ্ঞের কালে দশরথ প্রচুব দানাদি কিয়! ত্রাঙ্গণগণেব আশীর্বাদ-ভাজন 
হইয়াছিলেন। অশ্বমেধ সমাপ্ত ভইলে, দণরথ খযাশগকে কহিলেন 

হে স্থব্রত, আমাধিগের কুল বর্ধন করুন। তখন খধাশৃক্ষ অধর্ধ-বেদোক্ 

ন্তত্বারা পুত্রেষ্টি-ঝাগ করিতে মানস করিয়া! যথাবিধি কার্য্যারন্ত করিলেন এবং 

যাগ-কার্ধ্য শেষ হইলে, সেই যজ্জের পায়স দশরথকে প্রদান করিয়া! কহিলেন-_ 

ইহ! প্রজাবর্ধন । তুমি ভোমার “ভার্ধ্যািগকে এই পায়স ভক্ষণ করিতে 

দিবে । মুনির স্বাদেশে দশরথ তাহাই করিলেন। 

লাহ্ব্রাকিন্ল জল্ন ৬ স্াক্নও 

ষজ্ত-সমাস্তির একবৎসর পরে ট নবমী তিথিতে পুনর্বন্থু নক্ষত্র 
এবং কিট লগ্নে কৌশল্যা. দেবী এক] বু গ্রসব করিলেন। এ পুত্রের. 



আদিকাও ৫ 

জন্মকালে রবি, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র, স্বীয়-্থীয় তুঙ্গস্থানে অবস্থান 
,করিতেছিল। * কৈকেরী দেবীর এক পুত্র মীনলগ্নে ও পুষ্যানক্ষত্রে এবং 

স্থমিত্রাদদেবীব ছুই .বমজপুত্র কর্কট লগ্নে ও অশ্লেষ! নন্বত্রে জন্ম গ্রহণ 
কবিল। এই ছুহটা পুত্রেব জন্মকালে রবি মেষ-রাশিতে ছিল। বহুকালের 

পরে রাজার এইপুত্র-চতু্য়ের জন্ম হওয়ায় অমোধ্যাব প্রজাবর্গ সাতিশঙ্ 
আনন্দ গ্রকাশ করিতে লাগিল এবং রাজপথ সকল গীত-বাগ্ভে মুখরিত 

হইয়া উঠিল। দশরথও এই উপলক্ষে দানাি করিয়া মহান্ হর্ষ প্রাপ্ত 
হুইলেন। 

ত্রয়োদশ দিবসে বশিষ্ঠের পৌবহিত্যে পুত্রগণেব নাম-করণ হইল । 
সর্ব জ্যেষ্ঠ কৌশল্যা-নন্দনেব নাম হইল রাম, কৈকের়ী-পুত্রেব নাম তরত 
এবং স্থমিত্রার জো্ঠ পুত্রেব নাম লক্ষণ ও কনিষ্ঠের শত্রত্ব । নামকরপ-কালেও 

দশরথ পৌর ও জানপদ লোকদিগকে যথেষ্ট ভোজন কবাইয়া এবং ব্রাহ্মণ 
দিগকে প্রচুব ধনবত্বাদি দান কৰিব তৃপ্ত করিলেন। ক্রমে বালকর্দিগে 

বয্ধোবৃদ্ধি হইতে থাকিলে দ্মত্রজনোচিত নানাবিগ্থা-শিক্ষা হইতে আরম্ত 
হইল। চারিজনই অল্পকাল মধো যেমন বেদাদি বিদ্যায়, তেমনি ধনুর্বিতায় 

পারদর্শী হইয়। উঠিলেন। তন্মধ্যে রামই সর্বাপেক্ষ। সমধিক গুণসম্পনন 
-হইয়। সকল লোকের প্রীতিভাজন হইলেন। লক্ষ্মণ ঝাল্যন্বাল হইতেই 
নিয়ত রামেব অন্থুগত, এমন কি, রামেব প্রিয় কার্যা করিতে নিজের 

শরীরপাত করিতেও কুষ্টিত হইতেন না। রামও লক্ষণকে এতই ভাল 

বামিতেন, যেন লক্ষণ তাহার দ্বিতীয় অর্থাৎ বহিঃসঙরী প্রাণস্বরূপ ৷ 
লক্ণ সঙ্গে ন! থাকিলে রাম আহার "করিতেন না, নিদ্রা পাভও করিতে 
পায়িতেন না। রাম যখন মুগয়ার্থ অশ্বারূঢ় হইয়া বৃহির্গমন করিতেন, 

তখন.তাহার রক্ষণার্থ লক্ষণ ধন্গুদ্ধারণ করিয়া রামের অন্থগমন করিতেন । 

ক রবি মেবে, মঙ্গল মকরে, শনি তুলার, বৃহস্পতি কর্কটে, ও শুভ্র মীনে.।, এ সময়ে 

চত্ত্র বৃহস্পতির সহিত কর্কটে, ছিল। 



৬ রামায়ণ 

অপর ভ্রাতৃদ্ধয়ের মধ্যেও পরস্পব সন্ভাব ও আসক্তি ঠিক এরূপ । লক্ষণান্থজ 
শক্রত্ব,। ভবতেব প্রাণাপেক্ষা প্রিন্নতব এবং ভরতও শত্রত্গের তদ্রুপ । 

কুস্পন্লঞ্া ও ন্িশ্পাভ্সিন্ঞে 

বালকদিগের বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর, তধন একদিন দশরথ উহাদের 
বিবাহ-বিষয়ে পুবোহিত ও বান্ধবগণেব সহিত কথাবার্ত। কহিতেছেন, এমন 

সময়ে কুশ-বংশীয় খষি বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পাইয়া বাজ। পুরোহিতের 
সহিত বিশ্বামিত্রেব প্রতাদগমন কবিলেন। তেজন্বী বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া 
দশরথ হর্ষ সহকারে যথাবিধি মর্যণ!নে তাহাকে অভ্যর্থনা কবিলে, বিশ্বামিত্ত 

রাজাকে রাজা ও বান্ধবাদি সর্ধববিষদ্ধক কুশলাদি জিজ্ঞ/সা! কবিলেন । 

পরে, বিশ্বামিত্র যথাস্থানে উপবেশন কবিলেন, দশরথ হৃষ্টমনে তাহাকে 

অভিনন্দন পুর্ধক কহিলেন অমৃত লাভের ন্তায় আপনার আগমনও 

অতি ছুল্লভ মনে করি। এখন আপনাব কোন্ অভিলাষ সিদ্ধ করিব, 
তাহাই আজ্ঞা করুন। আজ আমার বুজনী ন্ুপ্রভাতা এবং জন্ম ও জীবন 
সফল। কারণ, আঘি বিনা আহ্বানে মাপনাব দর্শন লাভ করিলাম । 

এখন আপনার অভিলধিত কার্ধোর আদেশ পাইলে, আমি সবিশেষ 
অন্গৃহীত 5ইবু। 

রাজমিংহ দশরথের এরূপ বাক্য শ্রবণে হর্ষ পুলকিত হইয়া ঘুনিবর 
কহিলেন,__হে রাজশীর্দ,ল, আপনি মহাবংশ-সন্ভৃত ও বশিষ্ঠেব উপদেশা- 

হুগত। স্ুতবাং আপনি যাহা! বলিলেন, তাহা! আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে । 
এখন আমি যাহা প্রার্থন! করিতেছি, ল্তাহা পৃবণ কবিবার অঙ্জীকার করুন্। 

সম্প্রতি আমি যাগ কৃরিতে দীক্ষিত। কিন্তু মান্নাবী মারীচ ও সুবাহু নামে 
দ্রই রাক্ষল বারংবার আমার যজ্জ-সমাস্তির বিস্ব উৎপাদন করিয়া! যক্ত নষ্ট 

করিয়াছে। অথচ তাহাদিগকে শাপ দিতেও পারিনা) কারণ, এ যজ্ঞে 
কাহাকেও প্লাগ দেওয়া! অবিহিত। আপনি রামকে আমার সঙ্গে আলিতে 
অন্গুমৃতি কঁঠন্। আমি হ্বয়ং 'রামকে রক্ষা এবং রামের নীনাবিধ কলাঁণ , 
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সাধন করিখ। আমি সনিশ্চয়়ে কহিতেছি, প্র রাক্ষসন্বর় রাম কর্তৃকই 

নিহত হইবে এবং এ কার্যে আপনি ধর্শ ও যশলাভ করিবেন। 

খশিষ্ঠ প্রভৃতির মন্ত্রণা লইয়! আপনি অন্ততঃ বজ্জীপ্ন দশদিবসেব জন্ত বামকে 

আমার সঙ্গে যাইতে আল্। করুন্। ইহাতে শোকাকুল হইবেন না। 

বিশ্বামিত্রেব প্রস্তাব কল্যাণকব হুইলেও দশরথ অত্যন্ত শোকা বিষ্ট, 

মোহ্প্রাপ্ত ও বিচলিত হইলেন । ক্ষণ পবে সংজ্ঞা লাভান্তে তিনি বিশ্বামিত্রকে 

বলিলেন- _রাভ্ীবলোচন বামেব বয়স পঞ্চদশ মাত। রাক্ষসদিগের 

সহিত যুদ্ধ কবিবার সামর্থ্য তাহাতে সম্ভব নয়। বালক বামের পবিবর্তে 
আমি স্বয়ং আমাব অক্ষৌঠিণী সেনা লইয়া এবং রাক্ষসন্দিগেব সহিত যি 
যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা 9 কবিয়া, আপনাব যজ্ঞ রক্ষা কবিব। তবে আর 

রামকে লইয়! যাইবার প্রয়োজন কি? তবুযদ্দি একান্তই বাঁমকে লইয়া 

ধাইতে আপনি ইচ্ছা! করেন, তবে আমাব চতুরঙ্গ সেনার সহিত আমাকেও 
সেই সঙ্গে যাইতে অনুমতি করুন্। আমাব বৃদ্ধ বরদে ঢরারিটী পুঞ্ 

হইয়ছে। তাহার্দের মধ্যে বিশেষ ক্রিয়া রামের প্রতি আমার অতান্ত 

প্রীতি। অতএব কেবল রামকে লইন্স! যাওয়া আপনাব উচিত হয় না। 
এখন, যজ্ঞবিদ্রকারী রাক্ষমধিগের বংশ ও বলবীর্ধ্য সম্বন্ধে আপনার কাছে 
কিছু গুনিতে ইচ্ছা করি। 

 বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে মহারাজ ! পৌলস্তা-বংশে মহাবীধধ্যবান্ রাবণের 

জন্স। ব্রক্জগার বরে সে ত্রিভূবনে ছুর্জেয়। বহু-বাক্ষস-পরিবৃত হইয়া 
সে নিরন্তর স্বর্গ, মর্তা ও পাতাল, তিন লোকেই: বিষম উৎপাত করিয়! 

বেড়াইতেছে। যজ্ঞবিগ্ব-রূপ সামান্ত কার্ধ্যে সে মারীচ ও *স্ৃবানুকে নিয়োগ 
ফরিগ়াছে। | 

রাবণের বল-বীর্য্য-কাহিনী শুনিয়! দশরথ ভয়-বিহ্বল হইয়া! বলিলেন,__ 
হেধর্শজ্ঞ! আপনি গুর ও দেবতা স্বরূপ । আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। 

ু্র্য রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ কর! সমরানভিজ্ঞ বালক রামেব' কথা দূরে 
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স্বাকুক, স-সৈম্তে আমারও সামর্থ্যে কুলাইবে না । তবে, আপনাকে প্রসন্ন 
করিবার জন্য মারীচ ও সুবান্থর মধ্যে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি 
সবান্ধবে যাইতে পারি । নামকে পাঠাতে পাবিব না, জানিবেন। 

অগ্রিতুল্য তেজস্বী বিশ্বামিত্রের প্রতি দশবথের এই বাক্যগুলি ষেন 
গ্বতানতির কার্ধা করিল। বিশ্বামিত্র ক্রোধে জবলিয়া উঠলেন এবং 

কহিলেন--হে রাজন! আপনি প্রথমে আমাব প্রার্থন। পুবণ করিবার 

অঙ্গীকার করিয়া, এখন প্রতিজ্ঞ! ভঙ্গ করিতেছেন, ইহা! রঘুকুলের অন্ধুগযুক্ত 
ব্যবহার! যদি এইরূপই আপনাবৰ অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমি 

চলিলাম। আপনি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইয়া, সবান্ধবে সুখে অবস্থান করুন। 

ক্রোধ-প্রদীপ্ত বিশ্বামিত্রের মুখে এরূপ কথ! শুনিয়। বিষম অনিষ্ট-ঘটনের 
আশঙ্কায় ধীরমতি বশিষ্ঠ, রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন | বশিষ্ঠ কহিলেন -_ 
হে রাঘব! আপনি ইক্ষাকু-বংশঙ্জাত এবং স্বপ্নং বলবার্যযবান্ সদাচারী 

ওধার্িক। এমন কি, আপনাকে দিতীয় ধন্মন্বরূপ বলিয়াই মনে ভয়। 
সুতরাং প্রতিজ্ঞ। রক্ষ! ক ধিষ্না ধর্ম পাণন করাই আপনার কর্তবা। নতুৰ! 

আপনি ধর্মত্রট হইবেন। রাম মহাবীর্যাধালী। ন্থতরাং উনি রাক্ষস- 

দলনে সক্ষম হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ মেমন অনল 

কর্তৃক অমৃত সুরক্ষিত থকে, তেজন্বী খিশ্বামিত্র কর্তৃক রামও.সেইরূপ 
সর্বদ! সুরক্ষিত থাকিবেন। খিশ্বামিত্রের ন্যায় বিষ্ভাবান্ ও বীর্যবান্ বাক্তি 
আর নাই। নানাবিধ অন্ত্রবিষ্ভা় জগতে তিনি অদ্বিতীয় বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

বিশ্বামিত্র নিজেই যজ্ঞবিস্থকাবী ব্ক্ষদধিগের নিগ্রহ কদ্দিতে পারিতেন । 
কেবল, আপনার পুত্রের হিতাকাজ্জা হইগ্া আপনাব কাছে এরূপ প্রপ্তাব 
করিতে আসিয়াছেন . 

তখন, বশিষ্ঠের হিতকর উপণেশে দশরথ প্রফুপ্ন-বদনে রাম ও লক্ণফে 

আহ্বান -করিলেন। পরে,, যাবি স্ববারনারি সমাপনান্তে রাম, মাতা 
পিতা: ও' পুরোহিত বশিষ্ঠ কৃর্তৃক মাক্ষগ্যমস্ত্রে অভিনন্দিত হইলে, দশরথ 
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হ্টমনে পুত্রের মগ্তকাস্রাণ করিয়া বিশ্বামিত্রের হস্তে রামকে সমর্র্ণ 

কর্রলেন। যেমন অশ্বিনীকুমারঘয় ধিক-সকল উজ্জল করিয়! ব্রঙ্গার 
অন্রুগমন করেন, সেইর্প বিশ্বামিত্রের পশ্চাতে রাম ও ধনুধণারী লক্ষ্মণ 

গমন কবিতে লাগিলেন । 

স্ঞাড়ক্ষা-্বঞ্র 

ছয় ক্রোশ পথ গমন কবিয়া তীাবা সবযু-নদীব দক্ষিণ তীরে উপস্থিত 
হইলে», বিশ্বামিত্র বামকে কহিলেন,_বৎস! এইখানে শুচি হয়া তুমি 

'আমাব নিকট “বলা” ও “অভিবলা"» নামক দুইট্টী মন্ত্র গ্রহণ কব। যদ্দিও 

তুমি অসাধারণ বলবীর্ধাশালী ও অশেষ-গুণ-সম্পন্ন, তবু এই দ্রইটী তেজস্কব 

মন্ত্র জপ কবিলে তোমাব সকল গুণই বদ্ধিত হইবে এবং সকল কাধ্যই 

সিদ্ধ হইবে। 
বাম বথাবিধি শুচি হইয়া আচমনাস্তে খাষিব কাছে মন্ত্রঘয় গ্রহণ করিয়া 

পরম হষ্ট ভউলেন। তখন তাহার! সেই ব্রাত্রি এঁ থানেই তৃণশয্যায় শয্গন 
করিয়! অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে তীহাবা সন্ধ্যাবননাদি সমাপন 

করিস! সবযু ও গঙ্গাব মধাবর্তী স্থানে-_-যেখানে বু খধিদিগেব আশ্রম 

ছিল, সেইস্থানে উপাস্থত হইলে, খষিগণ কর্তৃক বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষণ 

অভিনন্দিত হইয়া, সেদিন তাভারা খধিদিগের আতিথা গ্রহণ করিলেন। 
পবদিন প্রভাতে তীহাবা নৌকাযোগে গঙ্গ! উত্তরণ কবিরা, জাহবীৰ 

দক্ষিণ তীব্বে গমন কবিতে থাকিলে, অচিরে এক ভয়ঙ্কর বন রামের নয়ন- 

গোচর হইল । বনটা সিংহ-ব্যাস্াদি-হিংঘ্র-শাপদাধিকৃত, শব্দায়মান বিল্লি 

ও শকুনাদি কর্তৃক মুখরিত এবং ঘন সন্নিবিষ্ট নানাবিধ আরণ্যবৃক্ষাির বার! 
পরিব্যাপ্ত থাকায় নিবিড় অন্ধকারাছন্ন। এই. স্থলে এইরূপ ছুর্গমবন 
কিরূপে হইল, রাম ইহা জানিতে কৌতুহলী হইলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন,-_ 
০০০০০ ও করুষ নামে ধনধান্যশালী ও উত্তরোত্তর 
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বর্ধমান ছুই জনপদ বিদ্ধমান ছিল। কিছুকাল পবে স্ুন্দের ভার্যা৷ সহত্র- 

মাতঙ্গ-বলধারিণী মায়াবিনী যক্ষিণী তাড়কার এক মহা তরঙ্কর পুত্র হয়। 

তাহাব নাম মাবীচ। ইহার! নিবস্তর এই ছুই জনপদ উৎসাণন করিয়া 

ভীষণ বনে পরিণত করিয়া! ফেলিয়াছে। অত্বাধেজন অতিক্রম করিলেই, 

আমর! তাড়কার অধিষ্ঠিত বন প্রান্ত হইব। সেই বনেব ভিতর দিয়াই 

আমাদের গন্তব্য পথ। হে বাম! তুমি আমার আদেশে সেই বন 

নিষ্বপ্টক.কর। 

মুনির বাক্য শ্রবণ কবিয়া, বাম কহিলেন,-হে মুনিপুক্ব ৷ একে ৩ 

যক্ষজাতি শ্বভাবতঃ হুর্বল বিয়া পরিগণিত, তায় আবার তাড়ক1 অবলা | 

তবে সে সনম্র মাতঙ্গেব বল ধারণ কবে কিবপে £ 

বামের সঙ্গত প্রশ্ন শুনিগনা, মুনিবব কহিলেন, _স্থকেতু-নামে সনাচাবা 

ও বীর্য্যবান্ এক ঘক্ষ ছিল। অনপত্য থাকায়, €স পুত্রার্থে তপস্যা করিয়! 

ব্রহ্মাব কাছে বত্ব-ন্বৰপ এক কন্ত। প্রাপ্তির বর পাইফ়াছিল। পুত্রের 

পরিবর্তে ওব্রন্মা এই কন্তাকে সহত্্র মাতঙ্গেব খল প্রদান করিয়াছিলেন । 

এই কন্তাই তাড়কা1॥ তাড়ক। ষোড়শী হইলে -ক্ষপতি জন্তের পুত্র 

স্থন্দের সহিত তাহার বিবাহ হয় । মারীচ তাহাদের ছৃদ্ধর্ধ পুত্র । একদা 

বিধবা তাড়ক! ও তাহার পুত্র মারীচ অগন্ত্য খধিকে ধর্ষণ কবায়, তাহার 

শাপে তাঁড়ক৷ বিকৃতরূপা এবং মাতা ও পুত্র বাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই 

রাগে তাড়কা অগন্তয-সেখিত এই বনেব উৎসাদন কবিয়াছে। হে র'ৰৰ! 

গোব্রাঙ্ষণের হিতার্থে তুমি এই তাড়কা-বাক্ষপীকে বধ কর। প্রজা 

সংরক্ষণের জন্ত রাজপুত্র্দিগকে কখন-কখন নৃশংস কর্ও করিতে হয় 

এবং সেইব্প স্থল তাহা করাই সন/তন ধর্ম । বিশেষতঃ তাড়ক! ধর্হীনা । 
উদাহরণ গ্বরূপ ভাবি! দেখ, বিরোচন-কন্তা। মন্থর! পৃথিবী নাশ করিতে 
উদ্ভতা হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে *বধ করেন এবং শুক্র-জননী ভূগু-পত্থী 

ইন্র-পৃন্ঠী লোক কামন! করিলে, বিষুট তাহাকে বধ করেন। ইহারা ছাড়া, 
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নলারও অনেক পুরুষ সত্তন অধান্মিকী বমণীগণকে বিনাশ করিয়াছেন। 

অতএব তুমি রমণী-বধে দ্বণা ত্যাগ করিয়াঃ আমার আদেশে এই 'মধার্থিকী 
তাড়কাকে বধ কর। 

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম করযোড়ে কহিলেন,--বিনা বিচারে 

আপনার আদেশ প্রতিপালন কবা আমার পিতৃ-আজ্ঞা | বিশেষতঃ, একে 

আপনি ব্রচ্গবাদী, আপনার উপদেশ কখনও অযথার্থ হইতে পারেন!) 

তাহাতে আবার এ কর্ম গোক্রাঙ্ষণ ও এই প্রদেশের হিতকর। এই 

বলিয়া, রাম ধন্ুধণবণ পুর্ববক জযা-আম্ফালনেব ভয়ঙ্কর শবে সেই বনভূমি 
কম্পিত কবিয়৷ তুলিলেন। তীষণ শব শ্রবণে ক্রুদ্ধ! তাড়কা অবিব্বে 
বাম-লক্ষ্মণেব সন্মুখবর্তিণী ভইয়! ঘন-ঘনাকাব ধূলিরাশি নিক্ষেপে তাহাদের 

ৃষিরোধ এবং মায়া-বলে নিজে অদৃশ্য থাকিয়া শিলা-বর্ষণে চতু্দিক আবীর্ণ 
করিয়া ফেলিল। তাহার স্ত্রীত্ব হেতু, বামের ইচ্ছ। ছিলন। যে, তাহাকে 

প্রাণে বধ করেন তাই তিনি শব-বর্ষণে তাহার নাসিক! ও কর্ণচ্ছেদন 

করিয়া, তাহাকে বিকৃতাননা করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সয়াগত-প্রানস 

দেখিয়া, বিশ্বামিত্র 'রামকে কহিলেন, সন্ধ্যাকালে রাক্ষসের৷ সমধিক 

বলপ্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি তৎপূর্বেই উহাকে বিনাশ করিয়া ফেল। 

তখন.রাম শরভাল দ্বাব! তাড়কা1কে অবরোধ করিলে, সে অশনি-বেগে রাম- 

লক্ষণের অভিমুখে ধাবিত! হইতে থাকিল। তখন রাম, শরদ্বাবা তাহার 
হয় ভেদ করিলে, তাহাতেই তাড়কা। তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। 

বিশ্বামিজ, রামেব মন্তকাস্রাণ করিয়! এই বীরকর্ষ্বে তাহার পরম প্রীতি 
জ্ঞাপন ও রামের তৃপ্তি সাধন করিলে, সেই রাত্রি তাহারা.সেই বনেই 

যাপন করিলেন । 

* প্রভাতে মুনিবর বিশ্বীমিত্র, রামের প্রতি পরম গ্রীতি বশতঃ 

তাহার বিজ্ঞাত সমস্ত অন্ত্রের প্রয়োগ *ও মন্ত্র রামকে শিক্ষ। দিলেন, এবং 
তৎপরে তাহারা মনোহর সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। প্র স্থাটনই 
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পুবাকালে বামনদেবেব আবির্ভাব হইয়াছিল। মুনিবব বামেব কাছে 
অন্থবেন্ত্র বিরোচন-তনয় বলী-বাক্রেব যজ্ঞেব কাহিনী বিবুত্ত কবিলেন। 

এই বজ্ঞেই বামনদেখ দান-বীর বলী-বাজেব নিকট ত্রিপাদ-ভূমি বাছঞা 
কবিয়া, পদদ্বাব। সমস্ত লৌক অধিকাব কবতঃ মহেন্দ্রকে প্রদান কবেন। 

সেই বামনদেবই শ্রম-বিনাশন এই আশ্রমে বাস কবিছেন। এখন 
আমিই এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি। সম্প্রতি বাক্ষসের! এখানে 

আসিয়া! নানাবিধ উৎপাত কবিতে আবস্ত কবিষাছে। এখন এস আজ 

আঙ্গবা এইখানেই থাকি । এই আশ্রম আমাবও ঘেষন, তোমাবও 

তেমনি, জানিও। তখন "্টাহাবা সিদ্ধাশ্রমবামী মুনিগণ কর্তৃক পবম 

সমাদবে অভিনন্দিত হইয়া, সেইখানেই বহনী অন্তিবাহিত কবিলেন। 

পবর্দিবস হইত বিশ্বামিত্র উাঙ'ব আবন্ধ জ্ঞে পুনরায় দীক্ষিত হইপ্সা, 

ছষ দিনের দন্ত মৌনী হইলেন। ত*ন ধনুরাবী বাজ নন্দনদ্বয় বিনিদ 
হইয়া বিশ্বামিত্রকে বক্ষা কাঁবঠে লাগিলেন। পাঁচদিন নির্বিত্বে কাটিয়া 
গেল। যষ্ঠ দিনে মপন খরহিকেব। অগ্থি জাপিয়! বেদ বিহিত মন্ত্র বাবা যকত) 

নির্বাহ করিতেছেন, "সই সমম্বে মাবীচ ও সুবাছ, এই দুই বাক্ষন মায়! 

বাব! আকাশ মাচ্ছন্ন কবিয়া, যজ্ঞন্থলে কবিব বর্ষণ কবিতে আবস্ত কবিলে 

বাম মাঁবীচকে লক্ষা কবিয়! এক ভীষণ শব নিক্ষেপ কনিলেন। তাাতে 

পীডিত হইয়া! মাবীচ বিমোহিত হ₹ইল বটে, কিন্তু মবিল না। রাম তখন 

আগ্নের অস্তে স্থুবাহুকে নিহত কবিলেন এবং অবশিষ্ট বাক্ষলগণকে বায়ব্য 

অস্ত্রে হনন কবিয়, মুনিদিগেব সন্তোষ ভাজন হইলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, 
বিশ্বামিত্র চাবিদিক্ নির্ধিক্ন দেখিয়া! বামকে কহিলেন,_-হে মহাবাচে! 1 তুমি 
গুরুবাকা পালন কবিয়া৷ এই আশ্রমেব নাম ( সিদ্ধাশ্রম ) সার্থক করিলে 

এবং আমিও কৃতার্থ হলাম । 

পরদিন গ্রাতে রাম-লক্ষণ, যেখাঁনে খধিদিগেব সহিত বিশ্বামিজ ছিলেন, 

সেইস্থানে গমন কবিয়! মধুব সম্তভাযণে বলিলেন,-কে সুনি-শাদিল | 
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'আপন|র কিছ্কব-ছুয সমুপস্থিত। এখন আমাদিগকে আব কি করিতে 
হইবে, আদেশ করুন্। 

মিসিশ্রিলা-ম্নান্। 

তখন বিশ্বামিত্র-প্রমুখ খধিগণ বামকে বলিলেন,-হে নরশ্রেষ্ঠ ! 
মিথিলাধিপতি জনক-বাজ। পখম ধর্ম্োদ্ি্ বজ্ঞ কবিবেন, এইজন্য আমব! 

সকলে সেই স্থলে যাহতে প্রস্তত হহয়াছি। ভুমিও আমাদের সঙ্গে চল। 

জনকেব গৃহে মে অদ্ভুত ধনু-বন্ধ আছে, তাহা তোমাব দেখ! উচিত। 

পূর্বকালে এক নজ্ঞে স্রনাত-নামক এ ধন্ধ শিখ-সমেত দেবতাগণ জনককে 

প্রধান কবিয়ান্িলেন । সেহ অবধি এ ধনু জনকেব গৃহে যজনীয় 

দেবঙা-স্বরূপে অর্চিত হইয1 থাকে । উহা অসাধাবণ-এক্তিসম্পন্ন, পবম 

ভাম্বব ও ভীষধ-দর্শন। দেবতা, গঙ্গব্ব, অন্ুব ও রাক্ষস, কেহই উহাতে 
ক্যা-আবোপণপ কবিতে পাবে ন|। 

এই বলিয়া! খধিগণেব সহিত বিশ্বামিত্র জাহৃবী-নগিব উত্তব 

তীবাভিসুথে গমন করিতে থাকিলেন ॥ ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, 
তাহারা রাত্রি-যাপনার্থ শোণা-নধীব ভীবে উপবেশন কবিজেন। 

তখন রাম, সমৃদ্ধ-বনবাভী-শোতিত সেই প্রধেশেব বিববণ শুনিতে 
ইচ্ছা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন, -পুবাকালে কুশ নামে এক ব্রহ্ধা-নন্দন 

ছিলেন। তিনি ধশ্মজ্ঞ ও সঙ্জন-পুজক মহাত্মা! 1. তীহাব ভার্য্যা বৈদর্ভীও 
ছিলেন অশ্যে গুণ-সম্প। | ইহাদের চাবিপুত্র, কুশাঘ্ব, কুশনাভ ইত্যাদি 

কুশের আদেশে এ পুত্রগণ প্রজা-পালনোদেশে এক-একটা নগর স্থাপন 

করিলেন। কুশাহ্ছের স্থাপিত নগর কৌশান্বী, কুশনাতের স্থাপিত নগর 

মহোদয় এবং অপর দুইজন কর্তৃক স্থাপিত নগবের নাম, যথাক্রমে 
ধর্মারণ্য ও গিরিব্রজ | বসুর স্থাপিত বলির! গিরিব্রজের অপর নাম বস্থুমতী 

পাঁচটা সুখ্য পর্বতের মধাদিয়া গ্রবাহিতা রমা শোগা-নদী মালার স্তায 
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শোভা পাইতেছে। স্বতাচী-নাম্ী অঞ্রীতে কুশন।ভের একশত কন্ত: 
জন্মে। কুশনাভ এই কন্তা সকলকে ব্রহ্গদত্ত নামক ব্রক্ষতপ৷ রাজাকে 

সম্প্রদান করিলে, ইন্দ্র-সদৃশ মহীপাল ত্রহ্ষদত্ত যথাক্রমে তাহাদের পাণি- 
গ্রহণ করিলেন । * কৃতোদ্বাত ব্রহ্মাদত্ত শত-সহধর্ষ্িনীসহু প্রস্থান করিলে, 
'অপুত্রক কুশনাভ পুত্রার্থে যাগ অনুষ্ঠান করিলেন, সেই যজ্ঞে তীহাব 
পিতা আসিয়। কুশনাভকে আশীর্বাদ করিলেন, হে পুঞ্তরৎ তোমাৰ 

সদৃশ তোমাৰ এক পুত্র হইবে এবং সেই পুত্রের দ্বাব! তুমি চিরস্থারী কান্তি 
লাভ কবিবে। কুশনাভের বজ্ঞ-লব্ধ এই পুত্রই পবম ধাশ্মিক গাধি, যিনি 
আমার পিতা । আমি কুশবংশীয় বলিয়। কৌশিকী-নামে খ্যাত। সুব্রত 

ধাবিলী সন্ভাব্তী আমাৰ অগ্রাজ। | ইনি খচীকেব পন্থী । স্বামীর অনুগামিনী 

ভইয়া, পরে লোক-হিতার্থ সেই সত্যবতীই ভিমালয়_-পর্বভাশ্রয়ে রম্যা, 

পুষ্পোদকা নামে মভানদী-ন্ধপে প্রবাহমানা । আমিও স্বেহবশে উনার 

পার্থ সুখে অবস্থান কবিয়া থাকি। সম্প্রতি নিংমান্ধবোধে সিদ্ধাশ্রমে 

আসিয়া ছ্োমার তেঞ্জঃ-প্রভাবে সিদ্ধ হইয়াছি। 

বিশ্বামিত্রের মুখে তাহাব বংশবুভ্তান্ত গুনিয়া, খষিগণ তীহার প্রশংসাবাদ 

কবিতে করিতে নিদ্রাগত হইলেন। পবদিন প্রভাতে তাহাব! যাত্রা করিয়! 

জাহ্ুবী-তীরে সমাগত হইলেন । সেখানে সকলে উপবেশন কবিলে, রামের 
অন্থরোধে বিশ্বামিত্র প্রথমে ব্রিপথগামিনী গঙ্গা সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান 

কহিয়া, পৰে সগর-বংশের কথা৷ বিবৃত করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র 
কহিলেন--পুবাকালে সগর-নামে এক ধর্াত্থা বীব অযোধ্যার রাজা 

ছিলেন। তাহার ভ্ই পরী, বৈদর্ভ-নন্দিনী কেশিনী জ্যোষ্টা এবং কশ্যপ- 

নন্দিনী স্মৃতি নিষ্ঠা । সগর অপুত্রক থাকার পরীদিগের সহিত হ্মা- 

লয়ে গিরা ভূগুমুনির অধিষ্ঠিত প্রশ্রণ সমীপে তগন্তা। করিতে থাকেন। 
.. *া, শ্র্গদত, চুলী নামক ব্ষ-তপন্থীর মানস-পুত ।  উপসিলা-নঙগিনী সোম্দা-দারী 
গন্ববর্বী সোমদত্তের জননী। 
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তপে তুষ্ট হইয়া! ভূগু-মুনি সগবের ছুই পত্বীকে দ্বইটী বব দিতে চাহিলেন,_ 
এক পত্বীকে এক পুত্রের বর এৰং অপরাকে বহু পুত্রের । কেশিনী এক 

পুত্রের এবং সুমতি বহু পুত্রেব বর চাহিয়া তাহাই পাইলে, কালক্রমে 

তাভাদের প্রাপ্ত-ববানুষায়ী পুত্র কল জন্মিল। পুত্রদিগের বয্বোবৃদ্ধি হইলে 
জ্যেষ্ঠ সগর-নন্দন অসঙঞ্জ ভ্রাতৃগণেব নিগ্রহকাবী, অতিশয় পাপাচারী ও 

পৌরজনের অনিষ্টকাবী হওয়ার, সগব তাহাকে নিব্বাসিত করিয়া অসমঞ্জের 

পুত্র সর্বজনপ্রিক্ধ অংশুমানকে পৈত্রিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত . করেন। 
বন্ছকাল পরে সগব অশ্বমেধ-বজ্ঞ করিতে ইচ্ছা! করিলে, কিমালদ্ন ও বিদ্ধ্যের 

মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত যজ্জভূমি বলিয়া! স্থিরীক্কৃত হইল এবং মহারথ অংগুমান্ 
যজ্জীয় অস্থেব সংবক্ষণে ব্রতী হইম। অশ্থের অনুসবণ করিলেন । 

পরে, অশ্বের 'প্রত্যাবর্ভনকাল সমাগত হইলে সংবাদ আসিল যে, যজ্জীয় 
অশ্ব অপহৃত হইয়াছে । তখন ভূপতি সগব তাহার যষ্টি সহস্র পুত্রগণকে 
অপহৃত অশ্খেব অনুসন্ধানে নিয়োজিত কবিয়। বলিলেন- তোমবা আসমুদ্র 

সর্বস্থানে অন্বেষণ করখিবে। যর্দি কোথাও অশ্বকে দেখিতে না পাও, তবে 

তোমাদের প্রতোকে "এক-এক যোজন বিস্তৃত ভূমি খনন করিয়! রসাতলেও 

অর্থের অস্বেষণ করিবে । আমি দীক্ষিত অবস্থা উপাধ্যায়বর্াদির 

সহিত, এইখানেই অবস্থিতি কবিতে থাকিলাম। 
তখন বষ্রিসহত্র সগর-নন্দন হৃই-চিত্তে বহির্গত হইয়া, নানাদিকে বিস্তর 

অন্বেষণ করিয়াও অপহৃত অশ্বের সন্ধান না পাওয়ায়, রসাতলে অন্বেষণার্থে 
ভূমি-খননে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার! দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত খনন 
করিয়৷ পাতালে অনুসন্ধান করিতে-করিতে দেখিতে পাইলেন, এক তেজঃ- 

পুগ্জশালী মুনির নিকটে যক্জীয় অশ্ব বিচরণ করিতেছে। খই মুনি ভগবান্ 
কপিলদেব। "মুরপতি ইন্দ্র সগরের বজ্জীয় অশ্ব অপহবণ কবিয়া, পাতালে 
ধ্যানস্থ কপিলদেবের নিকটে তাহার অঞ্জাতনারে প্র অশ্বকে রাখিয়। দেন । 
মগর-সন্তানের! এ মুনিকেই অস্থ-চৌর জ্ঞানে ছূর্বাক্য বলার, তিনি? ক্রু” 
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হইয়া ঘোর হুঙ্কার কবিতে থাকিলে, সেইথানে তৎক্ষণাৎ যতিসহজ সগর- 
তনয়গণ তন্মীভূত হইয়া গেলেন । 

এদিকে, পুত্রদিগেব প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া, মচাত্মা সগর অংশুমানূকে 

রসাতল পর্য্স্ত অনুসন্ধান করিতে আদেশ কবিলেন। তেজন্বী অংশুমান্ 
পিতামহ কর্তৃক নিয়োজিত হুইয়! বীর-সঞ্জায় সঙ্জিত হইয়! ধনুর্বাণ-হন্তে 
বাহির হইলেন। ক্রমে তিনি পিতৃব্গণেব খনিত পথ অবলম্বনে যাইতে- 
যাইতে পাতালপুবে প্রবেশ কবিয়! তাভাদেব তন্মীভূত দেহরাশি সন্দর্শনে 
অত্যন্ত শোকার্থ হইলেন। মুত পিতৃব্যগণের তর্পণার্থ জলসংগ্রহ করিবার 
জন্ত অংশুমান্ চারিধিকে নিপীক্ষণ কবিতেছেন, এমন সময়ে তাহা 
পিতৃব্যগণের মাতুল খগাধিপতি স্ুপর্ণকে দেখিতে পাইলে, সুপর্ণ তাহাকে 
বলিলেন,_হে প্রাজ্ঞ ! তুমি শোক পরিত্যাগ কব। বিধির লোক-হিতকর 

বিধানে তোমার পিতৃবাগণ এখানে ভগবান্ কপিলদেব কর্তৃক ভন্মীভূত 
হইয়াছেন। লৌকিক সলিলে তীঁভাদের তর্পণ বিধেয় নয়। হিমালয়ের 
জোন্ঠকন্ত।, গল্গাৰ জলেই ইহাদের তর্পণ কবা উচিত। সেই লোকপাবনী 
গঙ্গার জলে তাহাদের দেহ-ভন্ম প্লাবিত হইলে, তাহাদেব হ্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। 
অতএব, হে মহাভাগ! তুমি অশ্ব লইয়া গিয়া তোমার পিতামহের যজ্ঞ 

সমাপন কর। অংশুমান তাভাই কবিলেন । ফজ্ঞ-সমাপনান্তে সগরও 

স্বীয় নগরে প্রত্যাবৃত হইলেন । 

পরে সগর বছকালেও গঙ্গ৷ আনয়নের কোন উপায় স্থিব করিতে 
পারেন নাই । ক্রমে কাল-বশে তিনি দেহ ত্যাগ করিলে, প্রকৃতি-পুঞ্জের 
ইচ্ছাক্রমে অংগ্তমান্ রাজ! হ₹ইলেন। পরে অংগুম্মানের এক পুত্র হইল। 
এই পুন্জ দিলীপ” নামে খ্যাত। দিলীপ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁচাকে রাজ। 
করিয়া অংগুষান্ 'রম) হিমালয়-শিখরে গিয়! স্থদারুণ . তপস্তা আমন্ত 
করিলেন। তৎপরে' মহারাজ দিলীপও পিতামহুগণের উদ্ধার-করে গন্গা- 
স্নানের জন্ত চিন্তাকুল হইয়াও কোন উপায় সমাধান করিতে 
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পারিলেম না। কালক্রমে তিনিও ধাগ্মিক পুত্র ভর্গীরথকে রাজ্যভার 
দিত্রা মৃতামুখে পতিত হইলেন। অপুত্রক ভগীরথ পুত্র-কামনায় ও পুর্বব- 

পুর্লুবগণের উদ্ধারার্থ ভূমগুলে গঞ্জ! আনয়নেব ইচ্ছায় অমাত্যগণেব প্রতি 
রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালনের ভার দিয়া, হিমালয়স্থ গোকর্ণ-তীর্থে উৎকট 

গপস্ায় ব্রতী হইলেন । বহুকাল ধরিয়া ভগীবথ উৎকট তপস্তা করিতে 

থাকিলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা পরম তুষ্ট হইয়া ভগীরথকে দেখা দিলেন এবং 
কহিলেন--আযি তোমার তপে তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলধিত বর 
প্রার্থনা কর । তখন ভগীরথ ব্রক্মাকে নিবেদন করিলেন-_ভে ভগবন্ ! 
ধর্দি আপনি আমার প্রতি শ্রীত হইয়! থাকেন এবং যদি আমাব তপস্য! 

ফলোনুখী ভইরা থাকে, তবে কৃপা কবিয়া! এই বর দান করুন, যেন আমার 

প্রপিতামহ সগর-তনন্ন সকলেব বেহ-ভল্ম গালে আপ্লুত হইয়া 

তাহাদের স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে এবং যেন আমাদিগেব ইক্ষাকু-বংশ সম্তান- 
অভাবে লুপ্ত না হয়। 

তথন ব্রক্জা কহিলেন,_কে ইক্ষকুকুল-বর্ধন ভগীবথ ! তোমাৰ ছুইটটা 

অভিলাষই পূর্ণ হউক,। তবে, পৃথিবী গঙ্গার বেগ ধারণে সক্ষম হইবেন 
না। একমাত্র মহাদেবই এ বেগ ধাবণে সমর্থ । তুমি তাহাকে এই 
কার্যে নিগ্নোগ কর। এই বলিয়৷ ব্রহ্ম স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন, 

ভগ্গীঝ অতি কঠোর তপস্তায় মহার্দেবেব প্রীতি সাধন করিলে, মহাদেব 

গল্সার বেগ ধারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তঞন সুউচ্চ শিখর হইতে 
হিমালয়-নন্দিনী গঙ্গা মহাদেবের শিরে পতিত হইয়া! বিশাল জটাজালে 
আবদ্ধ! হইয়া পড়িলেন। তখন ভগীরথ পুনরায় তপন্ত। করিতে থাকিলে, 

মহাদের গঙ্গাকে বিন্দু-সয়োবরে নিক্ষেপ করিলেন । সেখান হইতে গঙ্গাব 
এক ধার! ভগীরথের অনুসরণ করিতে থাকিল'। 'বহুদুব আসিয়৷ এক 

স্থলে, যেখানে অন্ভুত-কর্ণা! মহাত্মা জহ,সুনির যজ্-ভূমি, গল্াব পি 

সেইখানে মুনির সমস্ত যজ্ঞায়োজন প্লাবিত করিষ্না৷ ফেলিলে, মুমিবরধ্মএক 
৩ 
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গগুষে গঙ্গাকে উদরস্থ করিয়া ফেণিলেন । তগীরথের দীর্ঘব্যাপী কঠোর 
তপন্তার আকাজ্ষিত ফল নিমেষেব মধো এইকপে বিনষ্ট হইল দেখিস্থা, 

দেব, গন্ধব্ব ও খধিগণ জঙ্ক,কে স্তব-স্তুতি দ্বারা তুষ্ট এবং গঙ্গাকে জঙ্ক,র 
কন্তা বলিয়া স্বীকার করিলে, মুনিবর শ্রোত্র দ্বাব৷ গঙ্গাকে নির্গত করির়! 

দিলেন। গঙ্গ! জহম,মুনিব কন্তা বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় তাহার অপর নাম 

জাঙ্কবী । ক্রমে ভগ্গীবথান্ুগামিনী গঙ্গা সাগব-সঙ্গতা হইবাব পূর্বে 
সগর-নন্দন-গণ-খনিত-স্থলে পড়িয়া বসাতলস্থ ষষ্টি সহ সগব-সস্তানদেব 

ভম্মীভূত দেহ আপ্রাবিত কবিলে, তাহাবা বহু-আকাজ্কিত উদ্ধার প্রাপ্ত 
হইলেন। এইরূপে গঙ্গা, স্বর্গ হইতে মর্তো এবং সেখান হইতে পাতালে 

গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাব আর-এক নাম ত্রিপথগা । 

রাম-লক্্রণ মর্তো গঙ্জাবতবণেব এই অন্তুত কাহিনী গুনিয়! সে বাত্রি 

যাপন করিলেন। পবদিন প্রভাতে ত্াহাব! নৌকাযোগে সেই পুণ্য-সলিল। 
গঙ্গার উত্তব তীবে গিয়া বিশালা-নাম়ী নগবী প্রাপ্ত কইলে সেখানকার 

বাজ সুমতি, উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহাবে তীহাদ্দিগকে অভিনন্দিত 
করিলেন। 

আহ্হল্যাশ্স স্পা -ক্সাভিম্ম 

পরদিন মিথিলাভিমুখে গমন করিতে-করিতে রাম এক উপবনে 

জনহীন একটী আশ্রম দেখিয়া, এই পবিতাক্ত আশ্রম কোন্ খষির ছিল, 
জানিতে চাহিলে, মুনিবর কহিতে লাগিলেন,--এই আশ্রমে মহাত্মা! গৌতম 

ধাবি সন্ত্রীক বাস করিতেন। তাহার স্ত্রীর নাম অহল্যা। একদিন 
গৌতমের অনুপস্থিতি কালে স্থুরপতি মহেন্্র গৌতমেব বেশ ধারণ পূর্ব্বক 
অহল্যার গৃছে প্রবেশ করিয়া শীত্ম তাহার আলিঙ্গন প্রার্থন৷ কগ্ধিলে, 
অহল্যা তাহাকে ছল্লবেশী বুঝিয়াও কাম-বশবন্তিনী হইয়। ইঞ্জের অভিঠাষ 
পূর্ণ করেন। পরে ইঞ্জ আশ্রম হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সমরে 

" শৌঁঙিয 'প্রত্যাগত হওয়ীয় সেই ভীর্ঘোদক-নাত, সঙগিৎ-কুশ-হস্ত তেজঃ- 
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পুঞ্জশালী মহধিকে দেখিয়া! ইন্দ্র সন্ত্রস্ত ও বিষগ্র-বদন হইলেন | এদ্দিকে, 
গৌতমের বেশধারী ইন্দ্রকে এবং তাহার অপ্রতিভ মুখশ্রী। ঘেখিয়! ' খাধি 

তৎক্ষণাৎ তাহাকে পুরুষত্ব-লোপের শাপ প্রদান করিয়!, ভার্যযাকেও শাপ 

দিলেন যে, এই আশ্রমে সে বহুকাল নিরাহারা, বাতভক্ষ্যা ও ভন্মশায়িনী 

হইয়। তপশ্য। করিভে থাকিলে, যখন দশবথ-নন্দন রাম এই বনে পদার্পণ 

কবিবেন, তখন তাহাব শাপ-মোচন হইবে । তখন সে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত 

ও লোভ-মোহ-বজ্জিত হইয়! পির সহিত পুনমিলন প্রার্থন৷- করিলে 
গৌতম তাহাকে পুনবায় গ্রহণ করিবেন । ইভাব পবে, মহর্ষি গৌতম 
আশ্রম তাগ কবিয়! তপন্তার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন । 

এই সকল কথা শ্রবণান্তে বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া লক্ষণের সহিত 

বাম সেই নিজ্জন আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক তপস্থিনী অহল্যার পাদস্পর্শ 

করিবা মাত্র অহলা! শাপ-মুক্তা ও তপোবল-বিশুদ্ধা হইয়! পাস্-অর্থাদি- 
দানে রামেব পূজা কবিলে, গৌতম ও অহ্জ্যাৰ পুনখিলন হইল । 

ইাব পবে, বিশ্বামিত্র খধি বাম-লক্ষ্রণেব স্ঠিত মিথিলায়' জনকের 
যজ্ ভূমিতে উপস্থিত হইলেন । 

ম্সিথ্িলাম্স ম্লামম-লঙ্ষমঞ 

' জনকের যজ্জভূমিতে প্রবেশ করিয়া রাম দেখিলেন,' সেই স্থলটা বন্ু 
খধিগণের আবাসহ্বার৷ পরিব্যাপ্ত এবং শত-শত যজ্ঞ-সম্তার-বাহক শকটে 
সমাকীর্ণ। বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পাইব মাত্র রাজধি জনক, পুবোহিত 

শতানন্দ ও খত্বিকগ্ণকে অগ্রে কবিষ্বা, বযথাবিধি অর্থ্যারদি প্রদান পূর্বক, 

বিশ্বামিত্রের পুজা করিলেন । তৎপরে জনক কহিরেন,-_-আপনার দর্শন- 
লাভে আজ আমি ধন্ত হইলাম এবং আমার যক্তানুষ্ঠানও সফল হইল। 

পরে, তিনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী, শারদ ল-বৃষভোপম, অশ্িনী-ফু 
্তায় রূপ-যৌবন-সম্পন্ন কুমারদয়কে দেখিয়া, বিশ্বীমিত্রকে জিজ্ঞাস 



২৭. বামারণ 

করিলেন,যেন দেবলোক হইতে সমাগত এই অমব-কুমাবর় 

ইহাবা কে? 

বিশ্বামিত্র কহিলেন,- ইহারা দশবথেব পুত্র । আমাব সহিত সিদ্ধাশ্রমে 
আসিয়া সেখানকার ঘজ্ঞ বিদ্রকাবী অনেক রাক্ষস বধ কবিয্না, এই হুইটা 

বীব-্কুমার আমার যজ্ঞ সমাপনে প্রহ্থত সহায়তা করিয়াছেন। পরবে 
বিশালা-নগবী দেখিষ। এবং তপশ্থিনী অহল্যা দেবীব শাপোদ্ধাবান্তে 

গৌতমের সহিত পুনয়িলন দেখিয়া, ইহারা আপনা প্রসিদ্ধ ধন্থু দেখিতে 
এখানে আসিষাছেন। 

বিশ্বামিত্রেব মুখে বামেব কীতি-কাহিনী, বিশেষতঃ দীর্ঘকাল ধবিয়া 

তপোবতা জননীব শ'পোদ্ধাব ও গৌতমেৰ সহিত পুনগ্লিলনের কথ! 
শুনি, পুবোহিত শতানন্দ পৰম তর্বান্থিত হইলেন । পবে, তিনি রামকে 

নুথোপধুক্ত কথায় অভিনন্দন কবিন্না এবং বিশ্বামিত্রের গ্ার খধির সাহচর্যয 

বামেব পক্ষে প্রস্তুত কল্যাণকব এইরূপ কঠিযা, সমবেত খাধিগণ সমক্ষে 
তজঃপুঞ্জপালী ক্ষত্রিয-রাক্ত! বিশ্বামিত্রেব ব্রান্মাপত্ব-লাভেব কাহিনী কহিতে 
লাগিলেন । তিনি কহিল্নে,-_বিশ্বামিত্র খষিব পুর্বপুকষ কুশ-নামক প্রতাপা- 

স্বিত রা ৷ কুঁনেব পত্র কুশনাহ এবং কুশনাভেব পুত্র গাধি। বিশ্বামিত্র 

গাধি-নন্দন | এক সময়ে ইনি বহু সৈম্য-সামন্ত-সঙ্গে নানা স্থান পরিভ্রমণ 
কবিয়া। বশিষ্ঠেৰ আশ্রমে আহিথ্য গ্রহণ করিলে, বশিষ্ঠ তাহার হোমধেনু 

শবল! দ্বাবা চর্বধা, চোষ্য, লেহা, পেয়, নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদিত কবাইবা 
সৈম্ত-সামন্ত-সমেত অভ্যাগত সমস্ত লোকধিগকে পরম আপ্যান্নিত করিলেন । 
এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়! বাজ! বিশ্বামিত্র লক্ষ-লক্ষ, কোটা-কোটা 
গবীব, বছ সংখক অশ্বের ও তম্তীর এবং অমিত ধনরত্বের বিনিময়ে 
শবলাকে প্রার্থনা বরিলে, বস্ঠি কিছুতেই শবলাকে প্রদান করিতে 
স্বীকাৰ করিলেন না 1 বশিষ্ঠ জ্রহিলেন-_হে রাজর্ধে! এই শবলাই 
আচ ধনরত্, মামাব সর্বস্ব এবং আমাব ভ্রীবন-শবযপ! । শবলাই আমার 
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ঘাগ-যজ্ঞ ও জ্রিধা-কর্থ্বেব সুল। স্ৃতবাং উষ্ভাকে ত্যাগ কবিতে আমি 
কিছুতেই সম্মত নহি। 

বশিষ্ঠেব এইকপ দৃচোক্তি গুনিয়। বাক্। বিশ্বামিত্র বাহুবলে শবলাকে 
গ্রহণ করিলে, অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন! শবলা স্বীয় প্রন্ন বশিষ্ঠেব অনুমতিতে 
অসংখ্য সৈল্ত স্থষ্টি কবিল। তখন, যন্ধে বিশ্বীমিত্রেব পরাজয় হুইলে, 

ব্রক্ষবলেব কাছে ক্ষত্রবলেব অকিঞ্চিংকবত। প্রত্যক্ষ কবিয়া, বিশ্বামিত্র 

ব্রাঙ্মণত্ব-লাভেব উদ্দেস্তটে কঠোব তপসশ্তার প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুদীর্ঘ, তপত্্যার 

ফলে তিনি ব্রান্গণা ও ব্রহ্ম লাভ করিয়! যশস্বী হইয়াছেন । 
সেই খধিসভায় বিশ্বামিত্রেব এই অপূর্ব কাহিনী বিস্তাবিতরূপে বিবৃত 

কবির! পতানন্দ বামকে কহিলেন,__এই ব্রন্র্ষি বিশ্বামিত্র মুনিশ্রেষ্ট এবং 

এবং তপেব জাঙ্বল্যমান বিগ্রহ-স্ববপ। উহাতে ধন্ম ও বীর্য, ব্রহ্মবল 
ও বাহুবল, ঙষই্-হ পবাকাষ্ঠ। প্রাণ্থ হইয়াছে। এই বলিয়া! দ্বিজোত্বম 

শতানন নীবব হইলে, বাঞ্ধি ভনক কবযষোভে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, 
রামকে সঙ্গে কবিয়। আপনি আমার এই যজ্জে আগমন কবায়আমি ধন্ত 

ও অন্ুগুহীত ভইলাম। শতানন্দেব মুখে আপনাব তপস্তা ও নান! 

সদ্গুণেব কথ! শুনিয়া আমব! তৃপ্তি লাভ করিতে পাবিতেছি না--ববং 

আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু এদিকে মার্বগুদেব অন্তগামী 

হইতেছেন। অতএব, আমাকে বজ্ঞ-ক্রিয়া সম্পাধন করিতে অনুমতি 

করুন্। কল্য গ্রাতঃকালে আবাব দর্শন দিবেন 
তখন বিশ্বামিত্র, বাম-লশ্্ণ সমভিবাহাবে নিক্ষিই আবাসে গমন 

করিলেন। 

হহল্ল প্বশ্ঠ-ভ্তত্রগ ৩৪ ্বিল্বাঙ্তু 
* পরদিন প্রভাতে জনক নিত্য-ক্রিয়া সমাপনানন্তব বঘুনন্দন বাম ও 

লপ্মণকে সঙ্গে করিয়া আলিবার জন্ত বিশ্বামিভ্রকে আহ্বান করিলেন। 

তীহাবা উপস্থিত হইলে, জনক বিশ্বামিঅজকে অভিনন্দন করিয়া, বরা 



২ - বামারণ 

কর্মের আজ্ঞা! প্রার্থন] করিলেন । তখন বিশ্বামিজ্র কিলেন,--আপনাব 

নিকট যে স্ুগ্রসিন্ধ ধন্থু আছে, দশরথের এই পুত্রহয় ভা দেখিবার জন্ট 
আসিয্লাছেন। আপনি ইছার্দিগকে সেই ধনু প্রদর্শন ককন। 

তখন জনক প্রথমে সেই ধন কি প্রকারে তিনি পায়াছেন এবং 

কেনই বা উহা! তাভাব কাছে আছে, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
জনক কহিলেন, পুর্বে এই ধনু মতাদেবের ছিল। দক্ষ-যজ্জে তাহার জন্য 

বক্্-ভাগ কল্পিত না হওয়ায়, তিনি এ ধনু দ্বাবা দেবগণেব মন্তকচ্ছেোনে 

উদ্যত হইলে, দেবগণ স্তব-স্তৃতি কবিয়! মহাদেবেব প্রসাদন কবায়, তিনি 

এঁধন্ু দেবগণকে অর্পণ কবেন। পবে দেবগণ উহা 'মামার পূর্বপুরুষ 
নরপতি নিমির জ্োষ্ঠ পুত্র দেবরাতেব কাছে স্তাস-স্ববপ বাখিয়াছিলেন। 

সেই অবধি এ ধনু অমাদেব বংশে বুহৎ মন্থুষায় সুবক্ষিত এবং ভক্তিভবে 

অর্চিত তইয়া আসিতেছে । 

আমি একদিন হলদ্বাবা! ক্ষেত্র কর্ষণ কবিতেছিলাম, অকন্মাৎ সেই 
হল-মুখে একটা অন্ুপম-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না কন্ঠা উখিতা হইলে, আমি 

তাহার নাম বাখিলাম সীত1। * আমি তাহাকে অতি যত্তে পালন করিতে 

লাগিলাম এবং সঙ্কল্প করিলাম যে, তাহাকে বীর্ধা-শুক্কা। কবিব__-যে বীব 

বান্ছবলে প্র ধনু উত্তোলন পূর্বক উহাতে জা1আবোপণ করিতে সক্ষম 
হইবেন, আমি তীহাকেই এর কনা সম্প্রদান করিব। ক্রমে কন্তার 
বয়োবদ্ধি চইলে, বহু রাজ! তাভাকে বিবাহার্থ সমাগত হইলেন । কিন্তু 
জা-আয়োপণ কব! দূরে থাকুক, কেহই উহাকে উত্তোলন 

করিতেও সক্ষম হইলেন ন1। সুতরাং আমি তাহাদিগকে প্রত্যাখান 
করিতে বাধ্য হইয়াছি। . এখন আমি রাম-লঙ্ষণকে সেই ধু দেখাইতেছি। 
যদি বায এ ধন্গুতে জ্যাআরোপণ করিতে পারেন, তবে রামকেই আঁমি 
ধর বন্তা। সম্প্রদান করিব। 

গ ছল:চিহিভ রেখার নাম সীতা. 
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,. তখন, জনকের আদেশে অষ্ইচক্র-সমন্থিত সেই গুরুভার মঙ্্যা রাম 
স্মক্ষে আনীত হইলে, রাম সেই মঞ্জ্ষ। উদঘাটন করিয়া, অশ্লান-বদনে ধনু 
উত্তোলন ও উহ্থাতে জ্যা-আরোপণ করিলেন। এমন সময়ে ভীষণ শবে 
সেই মহাবল ধঙ্থ ভগ্ন হইয়া গেল। তখন জনক ও বিশ্বামিত্রাদি সকলেই 
বিশ্যয়ান্থিত হইলে, রামেব এই অতান্ভুত বাহুবল প্রতাক্ষ করিয়া, জনক 

সর্ব সমক্ষে কহিলেন,_আমার প্রাণস্বরূপা কন্তা মীতা আমি বামকেই 
সম্প্রদান করিয়া আমার 'প্রতিজ্ঞ। পালন করিব। অতএব মন্ত্রিগণ. অবিলম্বে 

অযোধ্যায় গিয়া রাক্তা দশরথকে সবিনয়ে এই কথ! জ্ঞাপন পূর্বক তাঁহাকে 
এখানে আনয়ন করুন্। তখন বিশ্বামিত্র এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান 
কবিলে, মন্ত্রী অমোধাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন! পথ-মধো তিনরাত্তি 
যাপন কবিয়! মন্ত্রী অযোধ্যায় উপনীত হইলেন । পরে তিনি দশবথকে 
সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলে, বাজ! পরম হ্র্য সহকাবে বশিষ্ঠ, বামদেব এবং 

মন্ত্রীগণের সম্মতি গ্রহণ পূর্বক পবদিনই যথাযোগাভাবে মিথিলা-যাত্রার 
আদেশ দিলেন সৈন্য-সংরক্ষিত বহু ধন-রত্ব লইয়া কোবাধাক্ষ অগ্রে চলুন, 
চত্তুরঞ্গ সেনাও নুসজ্িত হইয়া! বাহির হউক, উত্তম যানাদিতে বশ্ষি, বামদেব, 
জাবালি, কাশ্ঠপ, মার্কগেয় ও কাত্যায়ন খধি, ইহার! অগ্রে গমন করিতে 

থাকুন এবং আমার জন্ রথ প্রস্তুত হউক। অবিলঘে রাজাদেশ গ্রতিপালিত 
হইলে, ভরত ও শক্রন্কে সঙ্গে করিয়া দশরথ মিথিলাভিমুখে শতবার 

করিলেন । 

চাবিদিনে তঁভাবা জনক্তবনে উপস্থিত হইলে, জনক লমাগত 
সকলকে যথাযোগা স্বাগত সম্ভাষণ পূর্বক দশরথকে কহিলেন,--হে 
রঘুনন্দন ! দেবগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় বশিষ্ঠাদি শ্বাধিদিগের সঙ্কে 
আপনার আগমনে আমি ক্কৃতার্থ হইলাম এবং রাখব-কুলে আমার কত্তায় 
সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় আমার বংশও পশ্বানিত হুইল। আবই আমার 
ঘজ্ সমাপ্ত হইবে। অতএব ফল্যই আপনি খধিগণের সহিত এক 'ফছয়া 
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শুভবিবাক কি সম্পাদন করুন। তখন দশরথ তাহাই করিতে চাঙা 
হইলে, সকলে মহান্জুখে সে ব্বাত্রি য'পন করিলেন । 

পরদিন প্রাতে জনক, তাহার পুরোহিত শতাননকে কহিলেন-_- 

এই গ্ুভকার্যোব প্রীতি ভ্রাতা কুশধবজের সহিত ভোগ করা 'আমাব 

কর্তব্য । অতএব ইক্ষুমতী-তীরস্থ সাস্কাশ্-নগরী হইতে তাহাকে শীক্গ 

আনাগ্মন কব! হউক । তদনুসারে সমর্থ লোকগণ প্রেবিত হইলে, তাহাদের 

মুখে বার্ত] শুনিয়া কুশধ্বজ অতি শীঘ্রই জনক-ভবনে সমুপস্থিত হইলেন। 
তখন জনক-ভবনে উভয় পক্ষ সমবেত হইলে, দশরথ জনককে 

সম্ভাষণ করিয়া! কহিলেন--মহারাজ ! আপনি জানেন, ভগবান বশিষ্ঠ 

ইক্ষকু-কুলের বক্তা । অতএব তিনি বিশ্বামিত্রের মতানুযায়ী হইয়া 
অন্তান্ত মহধিদিগের সহিত আমাব বংশাবলী কীর্তন করুন। তখন বশিষ্ট, 
স-পুরোহিত জনককে ইক্ষাাকু-বংশের আন্ুপুর্রিক পবিচন্ন প্রদান পূর্বক 

কহিলেন,--হে নবশ্রেষ্ঠ ! প্রথমাবধি এই বংশ বিশুদ্ধ এবং এই বংশের 

রাজগণ বীর, সত্যবাদী ও ধান্মিক । এই খংশোৎপন্ন বাম-লক্ণের জন্য 
আমরা আপনার দুই কন্ঠাকে প্রার্থনা কবিতেছি। আপনি এই যোগ্য 

পাত্রদ্য়ে আপনার কন্তাঘয় সম্প্রদান ককন্। 

তখন জনক রাজ! কহিলেন, __হে মুনিবব ৷ 'আমি নিজবংশ কীর্তন 

করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিমি নামে আত্মপ্রতিষ্ঠ লোক-বিশ্রুত রাজ 

ছিলেন। তাহার পুত্র মিথি। মিথির পুত্র জনক। ইনি প্রথম জনক 

রাজা । তৎপরে ক্রমান্বয়ে বছ পুরুষের পর মনাবোমার -পুত্র হন্বরোম! । 

হশ্বরোমার ছুই পুত্র ৮ আমি জ্যেষ্ঠ এবং কুশধবজ কনিষ্ঠ । 'আমি জ্যেষ্ঠ 

বলিয়। পিতা আমাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, 'বনে গমন করেন : 
কিছুকাল. পরে সাঙ্কাশ্য-নগরী হইতে ন্ুুধন্বা নামক বাজ আসিয়া আমাক 
“পুরী. অবরোধ পূর্বক স্থপ্রসিঙ্ধ শৈব ধন্থু এবং লীতাকে যাচ্ঞ1 করিলে, 

নি তাহার ছুইটী প্রার্থনাই প্রত্যাখান করিলাম । তাহাতে তাঁঙাং 



'আাদিকাও ২৫ 

হিত আমার যুদ্ধ বাধিল । সেই যুদ্ধে আমি ন্ুধন্বাকে নিহত করিয়া, 
[তে। কুশধবজকে সাঙ্কান্ত-ন্গরীর রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি । এখন 
মামি রামের বাছুবলের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া, তীহার হস্তে সীতাকে 

এবং শ্রীমান্ লক্ষণের হস্তে উর্মিলা নায়ী আমার দ্বিতীয়! কন্তাকে সম্প্রনান 
করিতে অভিলাধী হুইয়াছি। এই বলিব, জনক দশরথকে সম্বোধন 

পরিয়! কহিলেন-_-হে রাজন ! আপনি এখন নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধান্তে গোদানাদদি 

বাঙ্রলিক কন্ম সমাপন করুন্। তৎপবে তৃতীয় দিবসে উত্তবফন্তনী- 
বক্ষত্রে রাম-লক্ষণেব শুভ উদ্বাহ-ক্রিয়! সম্পন্ন করিবেন । 

বিদেহাধিপতি জনক প্ররূপ কহিলে, বশিষ্ঠের অন্থমোদনে বিশ্বামিত্র 

স্বনককে কহিলেন-_ইক্ষাকুদিগের সহিত বৈদেহপিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ 
বড়ই বাঞ্চনীয় । কাবণ, উভয় বংশই সন্বশ। রাম ও লক্ষণের সহিত 

বথাক্রমে সীত। ও উন্দিলার সম্বন্ধ বড়ই সদৃশ হইম্ঘাছে। এখন আমি 
প্রস্ততব করিতেছি, ( এবং মুনিবব বশিষ্ঠও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন ), 

আপনার ভ্রাত। কুশধবজের দুইটা কন্তাকে 'মামর! ভরত ও শত্রত্বের জন্য 
বরণ করিতে ইচ্ছা করি। দশরথেব সকল পুত্রগুলিই রাজোচিত রূপ- 
যৌবনশালী ও দেবভুল্য পবাক্রমী । অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি 
ইক্ষাকু-কুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বৃদ্ধি করুন্। 

তখন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়-মুনিকে উদ্দেশ কবিয়া জনক 

কহিলেন,_আপনাদেব প্রস্তাবে আমাদের কুল ধন্য হইল। শ্রীমান্ 
কুশধ্বজের ছুই কন্া যথাক্রমে ভরত ও শত্রত্্ে প্রদত্ত হউক। একই 
দিবসে প্রশস্ত উত্তরফন্তনী-নক্ষত্রে চারিটা বিবাহ-ক্রিযাই সম্পন্ন হউক । 

তখন দশরথ) বিশ্বামিত্র ও বশিষ্টকে অগ্রে করিক। নির্দিষ্ট আবাসে 
প্রত্যাগমন কবিলেন এবং যথাকালে শ্রাদ্ধার্দি সমাপনাস্তে পুত্ররদিগের 
মঙ্গলের জন্য প্রচুর দানাি করিতে খাকিলেন।' এই সময়ে কেকয়- 
রাজপুত্র যুধাজিৎ মাসিয়! দশরথের সহিত মিলিত' তইলেন ॥ . ফেক্সবাজ্জ 
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দৌহিত্র ভরতকে দেখিতে ইচ্ছা করায়, যুধাজিৎ ভরতকে লইতে 
অযোধ্যা গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি গুনিলেন যে, বিবাহার্থ ভরন্ত- 

শক্রদ্দ পিতার সঙ্গে মিথিলায় গিয়াছেন। তাই তিনি এখানে আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন। 

,বিবাহদিবসে নির্দিষ্টকালে দশরথ বিবাহোচিত বেশভৃযায় সুসজ্জিত 
পুত্রগণকে সঙ্গে করিয়া এবং খধিগণকে আগ্রে বাখিয়া জনক-ভবনে 

উপস্থিত হইলেন । সেখানে জনকের অনুবোধে বশিষ্ঠ যথাবিধি বিবাহ- 
ক্রিয়া সম্পাদন কধিতে থাকিলে, জনক নানাভবণ-ভূষিতা সীতাকে 
আনিয়া রামের অভিমুখে ও অগ্নিব সম্মুখে বদাইয়া রামকে বলিলেন, 

আমাব কন্তা এই সীতা এখন হইতে তোমাব সহধর্মিণী হইলেন। তুমি 

স্বীয় হস্ত দ্বারা ইহাব হস্ত গ্রহণ কর। নি পতিব্রত| ভইয়া চিবদিন, 

ছায়ার স্তায়, তোমার অনুগত! থাকিবেন। তৎপবে জনক এরূপে লক্ষ্মণকে 

উর্মিলা, ভবতকে মাগুবী এবং পক্রদ্কে শ্রুতকীন্তি সম্প্রদান কবিলেন। 

তখন চারি ভ্রাতা চাবি রাজকন্তাব পাণিগ্রহণ পূর্বক অগ্নি, বেদী, জনক- 
রাজা ও খধিদ্দিগকে প্রদক্ষিণ কৰিলে, মথাবিধি বিবাহ-কার্যা শেষ করা! 

হইল । 

পরদিবস প্রভাতে বিশ্বামিত্র খষি দশবথ ও জনকের নিকট বিদায় 

গ্রশ্ণ কবিয় হিমালমে প্রস্থান কবিলেন। পবে, রাজা দশর্থও অযোধ্যায় 

প্রত্যাবর্তন কবিবাব জন্ত উদ্যোগ কবিতে থাকিলে, জনক কন্তািগের 

সহিত প্রচুর পরিমাণে বিবিধ যৌতুক প্রদান কবিয়, কন্তাগণকে বিদায় 
দিলেন। 

প্সাজ্য ও শি ্ওশ্লাহ্স 

তখন দশরথ খিগণকে অশ্র্ে করিয়া, পুত্রগণ ও বধূগণ লইয়! 
ধার, ও 'সৈন্ত সমেত 'অযোধ্যাভিধুখে যাত্রা করিলেন। তীহা্দের 
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যাত্রাকালে পক্ষীসকল ঘোর শব করিতে থাকিল এবং মৃগসকল 

ধশরথকে প্রদক্ষিণ করিয়।! যাইতে থাকিল। ইহাতে রান্ধা উৎকষ্টিত 

হইয়া বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাস! করিলে, বশিষ্ঠ কহিলেন,_-পক্ষীগণের ঘোরশব্দ 
আসন্ন-ভয়-্ুচক হইলেও, মৃগগণের প্রদক্ষিণে সেই ভয়ের নিরাকরণ 
স্চিত। অতএব আপনি চিন্তা দূৰ করুন্। তাহারা এইরূপ কথো- 
পকথন করিতেছেন, এমন নময়়ে তাহার! দেখিলেন,_জটাজ্টধাপী অথচ 

ভীষণ-দর্শন, কালাগ্নিব স্যার ছুঃসহ-তেজঃ-সম্পন্ন জামদগ্ন্য পরশুবাম তাহাদের 
অভিমুখে আসিতেছেন। তাহাব স্কন্ধে পবস্ড এবং হস্তে সমুজ্বল এক 
ভীষণ ধনু ও তীক্ষ শর। পরশুবামেব সেই তীষণমূর্তি দেখিয়!, তাহার। 

জল্পনা কবিতে লাগিলেন,__-ইনি কি পিতৃ-বধ জনিত ক্রোধে আবার ক্ষত্রিয় 
উৎসাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? পরে, পরশুবাম নিকটবর্তী হইলে, বশিষ্ঠ 

গ্রাম রাম” বলিতে-বলিতে, তাহাকে অর্থ্য প্রদান করিলেন | অর্থা 

গ্রহণান্ডে পরগুরাম রামকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, হে দশবথ-তনয় 

রাম! তোমার অদ্ভুত বাহুবলের কথ! আমি শুনিয়াছি। জনুকের গৃহে 
তুমি হরধন্থু ভঙ্গ কবিয়াছ এবং তোমাব অন্তান্য বীরত্ব-কাহিনী সকল 
অবগত হইয়া, তোমাব বল পরীক্ষার্থ আমি একটা ধন্নু লইয়া আসিয়াছি। 

তুমি আঁমার এই ধন্থুতে শব যোজনা করিতে পারিলে, তোমাকে বলবান্ 

জ্ঞানে তোমাব সহিত ঘন্দ-যুদ্ধ কবিব, ইচ্ছা কবিয়াছি। 
বালক রামের প্রতি ক্ষত্রিয়-নিহস্তা স্ুপ্রনিদ্ধ বলী 'পরশুরামের দন্ব- 

যুদ্ধে আহ্বানোক্তি শুনিয়া» মহাভীত রাজ! দশরথ বিষপ্র-বদনে ও 

করযোড়ে পরগুরামকে কহিলেন,_-হে মহাভাগ ! , আপনি পুণ্য ভার্থব- 
কুলে জন্ম গ্রহণ ' করিয়াছেন এবং নিজেও মহান *তপস্বী ব্রাঙ্গণ | 

ক্ত্রিয়ের প্রতি আপনার ক্রোধ এখন প্রশান্ত হইয়াছে । আপনি প্রতিস্তা 
পূর্বক শস্ত্রত্যাগ এবং কশ্তরপকে রাজ্যঃপ্রদান করিয়৷ তপস্তার্থ বন্বাদী। 
তবে আপনি বালক রামকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন কেন? ব্বাম আমার. 
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শীবনসর্ । রাম বিনষ্ট হইলে, আমরা সকলেই বিনষ্ট হইব, গলির 
অতএব আপনি রামকে অভয্প দান করুন্। 

তখন, দশরথেব বাক্যে অনাদর প্রকাশ পূর্বক, পরশ্তরাম রামকে 
কহিলেন,__বিশ্বকন্মী ছুইটী মহাধনু স্থষ্টি করিয়াছিলেন । দেবগণ উহার 
একটা ত্রিপুরাস্থর-বিনাশার্থ মহাদেবকে প্রদান করেন। জনকের গৃহে যে 
ধন তুমি ভাঙ্গিয়াছ, উ্ভাই সেই ধন্গ। দ্বিতীয় ধন্গুথানি দেবগণ বিষুণকে 

প্রদান কবেন। শিব তাহার মহাধন্ধু জনকের পূর্বপুকষ দেবরাতিকে দেন 

এবং বিষণ তীহার ধন্ুখানি স্তাস-স্বৰপ ভৃগু-তনয় খচীকেব কাছে রাখেন। 
খচীকেব পবে তাহার পুত্র জমদগ্নি এই ধন্তুব অধিকারী হইয়াছিলেন। 
এখন ত্তীহাব পুত্র আমিই ইনাব অধিকাবী। আমার পিত। শন্ত্র-ত্যাগী 

তপন্বী ছিলেন। একদিন কার্বীর্ঘ্যাঙ্জুন কুবুদ্ধি-বশে আমার পিতাকে 
হনন কবায়, আমি বহুবাব ক্ষত্রিয় ধবংস করিয়াছি । পবে আমার বানু- 

বলাঞ্জিত রাজাসকল মহাত্মা কশ্যপকে দান কবিয়া, আমি এখন মহেন্জ- 

পর্বতে তপস্ায় দিনপাত কবিয়া থাকি। সম্প্রতি তুমি হরধনু, ভঙ্গ 

করিয়াছ শুনিয়া, তোমার বল পৰীক্ষা কবিতে 'আসিলাম। তুমি আমার 
এই ধন্গুতে শব যোজন। কব। 

তখন রাম, পরশুরামকে ক্ষত্রোচিত তেজঃ-গর্ভ বাক্যে সস্বোধন পুর্ব্বক 
অল্লান-বদনে পরসুরামের সেই ধনু লইয়া আকর্ষণ ও তাহাতে শর যোজনা 

করিলেন দেখিয়া, পবশুরাম যেন বিমোহিত হইলেন। তখন তিনি হৃ্ট- 
চিত্তে রামকে তাহাব পৈতৃক ধন্থু ও শর প্রদান করিয়া! তপস্তার্থ প্রত্যাবৃত্ত 
তইলেন। 

পরগুরাম চলিয়া! গেলে, রাম পিতার নিকট গিয়। মে সংবাদ দিলেন। 
তখন দৃশরথ পুত্রকে আলিঙ্গন ও আশীর্বাদ করিলে, সকলে পুনরায় 
অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

খঁহারা অবোধ্যায় গ্রবেশ করিম! দেখিলেন--নানাবিধ সুরঞ্জিত 
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পতাকায় রম্যা অযোধ্যা-নগরী শোন্ড। পাইতেছে এবং অসংখ্য পৌরজন 
মীক্গল্য-দ্রব্য হস্তে লইয়া বরবধৃগণের আগমন প্রতীক্ষা! কবিতেছে। রাজপথ- 
সকল জলাভিষিক্ত এবং সুগন্ধি কুনুমাস্তীর্ণ এবং সকল স্থানেই বা্-যস্ত্রে 

মধুর ধ্বনি সমবেত লোক-দকলের মনোহরণ কবিতেছে। 
বন্ুদূব হইতে পৌবজনগণ কর্তৃক প্রতুযুদগত হইয়া, তাহাবা পুরী 

প্রবেশ কবিলেন। অন্তঃপুরে সুপট্টবসন-পবিহিতা কৌশল্যা, স্ুমিত্রা ও 
কৈকেরী অন্যান্য রাজ-পত্বীদিগেব সহিত মিলিত হইয়া! ব্রবধৃগণের 
সম্বর্ধনা কবিলে, সীতা-উত্মিলাি নব-বধুগণ গুরুজনদিগকে নমস্কার করিয়া 
সমস্ত দেবালষে দেবদর্শন করিয়া আসিলেন। 

কিছুকাল অতীত হইলে, দশবথ, কৈকেরী-পুত্র ভরতকে কহিলেন-- 
ভবত! তোমার মাতামহেৰ ইচ্ছান্ুসাবে য্ধাজিৎ তোমাকে লইতে 

আসিয়া বন্থদিন অপেক্ষা করিতেছেন । অতএব তুমি আব বিলম্ব 
ন! করিয়া মাতামহের ইচ্ছা পূর্ণ কব। 

পিতার আদেশ পাইয়া, ভরত গুরুজনদিগকে আমন্ত্রণ পূর্বক" শত্রত্বকে 

লইয়া! যুধাজিতেব সহিত মাতামহেব আলয়ে প্রস্থান করিলেন । রাম-লক্ষণ 
অযোধ্যার থাকিয়। পিতামাত। ও সর্ব-জনসাধারণের শ্রীতি-বদ্ধন করিতে 

থাকিবেন] । 
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ললাজ্যভ্ভিম্মেক্ষেম্পস শদ্োশ্গ 

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত নামেব স্দ্গুণাবলী উত্তবোত্তব শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল। তিনি এক দিকে যেমন অন্ুয়াহীন, প্রশান্তচিত্ত, বিনয়ী, 
বিশুদ্ধাত্বা, পবোপকাবী, সঙ্জনপ্রির, সদালাপী, নিবভস্কার, লোকপ্রিয়, 
প্রজান্ুরক্ত, সত্যনিষ্ঠ, ইতাদি সর্ব গুণাধাব, অন্তধিকে তেমনি রাজোচিত 

শৌর্য্য-বীর্ধ্যদন্পর, সৈগ্ত পবিচ।লনক্ষম, অতিরথ নামে খ্যাত হইতে 

থাকিলেন। ভিনি বলবীর্য্ে ইন্ত্র-তুল্য, জ্ঞানে বুহস্পতি-তুল্য এবং ক্ষমাক়্ 
পৃথিবী-তুলা। এই সকল গুণ-সমাবেশে তিনি পিতা দশরথেরও যেমন 

আনন্দ-বর্ধক, প্রজাদিগের পক্ষেও তেমনি । 

রামের এইসব গুণাবলী দেখিয়। বৃদ্ধ দশবথ তাঁভাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক 

করিবার বাসনা কোশল-জন্পদবাসী ও অন্তান্ত রাভস্যগণকে অযোধ্যায় 

আনয়ন করিলেন। বাজন্যবর্গ সমাগত ও অমাত্যগণ কর্তৃক বথোচিত 

সম্পূজিত হইলে, দশরথ তীহার্দিগকে কহিলেন__আমার পূর্বগত রাজেক্গণ 
অপত্যা-নির্ধিশোধি অযোধ্যার প্রজাপালন করিয়া গির/চছন, ইহা আপনার! 
শুনিন্না থাকিবেন।' আঁমিও তাহাদের আচব্লিত পথ অনুসরণ করিয়। 
যথাসাধ্য গ্রজাপালনে কিছুমাত্র অৰহেলা করি নাই। সুদীর্ঘকাল রাজদ্ব করিয়া 
আমি এখন জরাগ্রন্ত হইতে আবস্ত করিয়াছি । নুতরাং আমার বাসন! 
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এই যে, আমাব জীবদ্দশায় সর্ধগুণালক্ক বামকে যৌববাজ্যে অভিষেক 

করিয়া তাহাকে প্রজাহিতব্রতে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া! যাই। লোক-মুখে 
অ'পনারা শুনিয়া থাকিবেন যে, ইন্দ্রলম বীর্ধ্যবান্ বাম বাজোচিত গুণা- 

বলীতে আমাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । সুতরাং তাহাব প্রতি রাজ্যভাব অর্গণ 

করিয়া, আমি বার্ধক্যোচিত বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা কবিতেছি। আপনাৰ! 

আমার এই প্রস্তাব মণি সাধু জ্ঞান কবেন, তবে পুর্ব্ব ও পব পক্ষ বিচাৰ 
পূর্বক আমাকে বলুন । আপনাধেব সহিত এ বিষষে মন্ত্রণা এবং আপনাদেব 

উপদেশ গ্রহণ কবিবাব উদ্দেশ্ত্রেই আমি আপনার্দিগকে এখানে আহ্বান 

কবিম্লাছি। 

দশবথেব এই সাধু প্রস্তাব 'অবগত ভইয়া, সমবেত নবপতিগণ হ্র্য- 
সহকাবে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ, সেনাধ্ক্ষগণ এবং পৌৰ ও জ্ানপদগণেব 

সহিত পরামর্শ কবিয়া ধশবথকে কহিলেন-_হে নবপতি! আপনাব এই 

বাঞ্ধক্যাবস্থায় 'মাপনাব প্র প্রস্তাব অতি সঙ্গতহ হইয়াছে । আমবাও 

রামকে মহাগজাব্ঢ় ও বাজ্ছত্র-শোভিত দেখিতে ইচ্ছা কবি' শুধু 

আমরা বলিয়া নহে, বাষ্ট্রবাপী সকলেই বামে গুণাবলীব বশবর্তী হইয়া 
তাহাকে যৌবব্যুজো অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা! কবিতেছে। এমন কি, 
পৌবস্্ী-সকলেও বামেব যৌববাজ্য কামন! করিয়। দেবস্থানে নমস্কাব 
করিম্বা থাকে ॥ অতএব এন্সপ দেবোপম, লোক-হিতবত, উদার গুণালঙ্কৃত 

বামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে আমাদেধ সকলেব যে অভিলাষ 

হইয়াছে, আপনি অবিলম্বে তাহা পুর্ণ করুন্। 
বাজগণেব কথ গুনিয়৷ দশবথ, বশিষ্ঠ ও বামদের প্রমুখ ব্রাহ্মণদিগকে 

কহিলেন-_মধুমাস পৃথ্যকার্ধে প্রশস্ত । অন্গএব উপস্থিত এই চৈত্রমাসে 
আপনার| যৌবরাজ্যাভিষেকের উপযোগী আয়োজন কৃরুন্। তখন বশিষ্ঠ, 
ও বামদেবের আদেশে মন্ত্রীগণ অভিবেকোপযোগী দ্রব্যাণি আহরণের, ও 
অন্তান্ত আয়োজনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।. এদিকে, দশরথ রামকে 
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তাহাব সমীপে আনিবাব জন্য সুমন্ত্রকে আজ্ঞা! দিলে স্্স্ত্র তাহাই কবিল। 

রাম আসিয়া! পিতাব, চবণ বন্দনা! কবিলে, দশবথ বামকে কহিলেন--বাম। 

তুমি আমার জো পুত্র এবং আমাব অনান্য পুত্রগণ অপেক্ষা! সমধিক 

গুগসম্পন্ন এবং প্রজাগণও তোমাব প্রতি সবিশ্ষে অন্থবন্ত । অতএব 

আমি তোমাকে যৌববান্যে অভিষিক্ত কবিবাব নিমিত্ত উদ্তোগী হইয়াছি। 
আমি বহুকাল বাজ্যভোগ কবিযাছি, সংসাবেব নানাবিধ স্থখভোগ কবিতেও 

আমাব বাকী নাই, প্রচুব দানাদিব সঙ্ঠিত বনু যজ্ঞও আমি কবিয়াছি এবং 
পৃথিবীতে অনুপম পুত্রলাভ, তাহাও আমাব ঘটিয়াছে। নুতবাং দেব-খণ, 

খধি-খণ, বিপ্র খণ, পিত খণ ইত্যাদি খণ হইতে আমি মুক্ত। এখন 

তোমাকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবাই আমাব একমাত্র অবশিষ্ট কার্ধ্য 
এবং তাহাই কবিতি আমি উদ্যোগী হয়াছি। ৰিশ্যেতঃ সম্প্রতি মার 

জন্ম-নক্ষত্র দারুণ গ্রহাদি কর্দুক আক্রান্ত, গ্রভ-বিপ্রেবা এ কথা বলিয়াছেন । 

আব আমিও গত বাত্রিতে ঘেকপ নান'বিধ ছুঃন্থপ্র দেখিয়াছি, তাহা আমাৰ 

পক্ষে আন্ন-বিপদ ও মৃতা শুচন! কবে । এই সব কাবণে আমি সত্ববে 

তোমাকে নমৌববাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে প্রয়াসী 'হইযাছি। কলা চন্ত্র 
পুষ্য! নক্ষত্রে যাইবেন, এইবপ কাধ্যে উহাই প্রশস্ত তিথি । অতএব তুমি 
অস্ত যথানিয়মে সংযত হইয়! 'অবস্থান কব। 

এ পিকে ন্মুমিত্রা ও লক্ষ্মণেব মুখে বামেব বাজ্যাভিষেকের কথ৷ শুনিয়া 

কৌশল্যা তৎক্ষণাৎ বাম-ভবন হইতে সীতাকে আনাইয়া দেবাবাধনাব 
উদ্যোগ কবিতেছেন, এমন সময়ে বাম জননীকে এই শ্তভ সংবাদ দিতে 
স্বয়ং উপস্থিত হইলেস। বামের মুখে চিবআকাঙজ্কিত সুসংবাদ গুনিয়! 

কৌশল্যা হ্ষ-পুঁশকিত-চিত্তে ও বাম্পাকুল-লোচনে রামকে আশীর্বাদ করিলে, 
বাম তখন লক্ষণকে প্রিয় সম্ভাষণে আগ্যা্লিত করিয়! কহিলেন-_হে ভ্রাতঃ ! 

'তুমি আমাৰ দ্বিতীষ অন্তরাত্মা। অতএব বাজ্য-লক্ী যেমন আমাকে, তেমনি 
তোমাকেও আশ্রয় কবিলেন, জানিও। তুমিও আমাব সহিত রাজাশাসন 
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প্রজাপালন, ও সর্ববিধ স্থখ সম্ভে'গ করিতে থাকিবে । পরে, কৌশল 
ও"ম্মিত্রাকে বন্দন! কবিয়া রাম স্ত্রী ভবনে গমন কবিলেন। 

এদিকে দশরথেব অন্থরোধে বশিষ্ট, রাম-সদনে গিয়। রামকে সংযম 
পালনের যথাবিধি উপদেশাধি প্রধান পূর্বক প্রত্যাবর্তন-কালে দেখিলেন, 

ইহাব মধ্যেই বাজপ্থ-সকল অগণ্য জন্গণে এমন পরিব্যাপ্ত যে, লোকজনের 

অবাধ গতায়াতে অস্ত্রবিধা ঘটিতেছে। আনন্দ-'কোলাহলে চতুর্দিক 
মুখবিত। সব গৃহই ধ্বজা-পতাকায় ও পুষ্প-পল্পবে সুশোভিত ও পথ- 

সকল বিশোধিত ও 'জল-সিক্ত । 

পবধিন প্রাতঃক।লে অবেধ্যা-নগবী বর্ণনাতীত শোভা ধারণ করিল। 

দেবালয় ও চতুষ্পথাধি স্থান-সকল, নানাবিধ পণ্য-সমৃদ্ধ বিপণি-নকল, 
প্রঞ্জাবর্গেৰ বাস-ভবন সকল, ধ্বজা-পত।কায় ও পুষ্প-পল্পবাদির মালায় 

উৎমবোচিত শোভ। ধানণ কবিল। বাজপথে দলে-দলে নর্তক-নর্তকী ও গায়ক- 

বাদকগণ লোক-সকলেব মনোভবণ কবিতে থাবিল। এমন কি, বালকগণও 

যুথে-যুথে এমন উৎস!হেব সভিত ক্রীড়। করিতে থাকিল যে, দেখিলেই মনে 
হয়, যেন বামেব বাজাভিষেকে তাহাদের আনন্দ আব ধরিতেছে ন। 
রজনীর আলোকোৎসবের জন্য এখন হইতেই পথ-পার্খে বুক্ষবৎ নান! 

শাখা-সয়ন্বিতি দীপ-স্তস্ত সকণ্ প্রোথিত হইতে থাকিল। যেখানে-সেখানে 

সকলে মুখেই সে-ধিন বামেব গুণ-কীর্তন ব্যতীত 'আব অন্য কথ। নাই 
এবং যেন রামের বাজ্যতিবেকে পবম আনন্দ প্রকাশ ভিন্ন' তাহাদের আর 

কার্ধা নাই ! 

সন্ভল্লা ও হকিক্কেম্সী 
মন্থবা-নামে কৈকের়ীব এক বিশ্বস্তা, বৃদ্ধা ও কুজা 'দাসীছিল। সে 

কৈকেয়ীৰ হিতাধিনী। যেদিন অযোধা-নগরী রামের রাজ্যাভিষেকের 
উৎসবানন্দে ভাসিতে থাকিল. যেই দিন মন্থরা কৈকেরী-গ্রাসাদ-চূড়ায় 

৫ 



৩৪ রামায়ণ 

উঠিয়া অযোধ্যার উৎসবোচিত শোভা! দেখিয়া, আর লো'ক-জনের আনন্দ- 
ধ্বনি শুনিয়া! অবাক্ হইয়া গেল। কাবণ না বুঝিতে পারায় আর-এক 

প্রাসাদ-শিখরে বাম ধাত্রীকে দেখিয়া, মন্থব। তাহাকে ভিজ্ঞাস। করায়, সে 

আহলাদে গদ্ গদ হুইয়! বলিল-_লআাজ রামেব রাজাযাভিষেক, তাই অযোধ্যা- 

বাসী লোক-সকলের আনন্দের লীমা নাই। 

কৈবেয়ীৰ পুত্র ভরত থাকিতে পবামেব” বাক্াভিষেক শুনিয়া, মন্তব! 
অতিব্যন্তে কৈকেক্ীর গৃহে গিয়! দেখিল, কৈকেযী তখনও নিদ্রিতা ॥ তন 

ক্রোধে দহামান! মন্থব। আব অপেক্ষা কবিতে ন। পাবিষ।, কৈকেরীকে সন্থে' 

ধন করিয়া বলিল . বে মুঢে | নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠ । তোমাৰ কি বিষম 

অনিষ্টপাত হইতে চলিষাছে, তাহা। তুমি জানিতেছ না! তোমাকে মহাবাজ। 
অত্যন্ত আদব কবিয়! থাকেন, এই সৌভাগো ভুমি গর্ব কবিয়া থাক। 

নিদাঘেব নদী-সতোতের মত তোমাব সে মৌভাগা এখন গত-প্রায়, ইহা 

তুমি বুঝিতেছ না ' 
কৈকেনী, মন্তবাব এই অন্ুবোগের মন্ত্র ন। বুঝিয় বিশ্ময়ান্থিতা হইলে, 

মন্থর। ভিতৈধিণীর মত কৈকেয়ীকে বুঝাইতে লাগিল ।, তবু9, ভরত রাজ! 

না হইয়। রাম বাজ্তা হইবেন, হহাতে কৈকেয়ী কিছু মাত্র ক্ষু্র হইলেন না । 

বরং তিনি মন্থবাকে বলিলেন মন্ধবে! বামে ও ভরতে সামি কোন 

প্রতেদ দেখি না। নমাবার বাম, ভবতেব প্রতি এমনই ন্নেহশীল' যে, রামের 

রাজ্য হইলে, তাহা ভরতেবও বাজ্য হইবে, ইনাতে সন্দেহ নাই। রাম 
জ্যেষ্ঠ এবং সর্ধ।পেক্ষা সমধিক গুণ-সম্পন্ন ৷ স্থতরাং বামের র/জ্যাভিষেক 

হইবে, ইহাতে আমি বড়ই সমষ্টি হইলাম । এই বলিয়। কৈকেরী শুভ- 
বাদ দানের প্রবস্কার-স্বরূপ তৎক্ষণাৎ এক মুল্যবান আভতরণ মস্থরাকে 

প্রদান করিলেন । 

মন্থরার কথায় ৈকেদীর জ্ঞান হইল না, বরং তিনি রামেরই পক্ষ- 
 পাতিনী হইলেন দেখিয়া, মন্থর] ছুঃখে ও ক্রোধে আভর্ণ প্রত্যাখ্যান পূর্ববক 



অনোধা। কা ৩৫ 

টৈকেরীকে পুনরায় বুঝাইতে লাগিল। মন্থরা কছিল--দেবি ! তামার 

বাবহার দেখিয়া আমি হান্ত সংবব্ণ কবিতে পাঁবিতেছি না। সপত্বী- 

পুত্রের ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, কে কোথায় হর্লাভ করে? বাম রাজ! হইলে 
ভরতেব বিপদ সম্ভাবনা, ইহাও কি তুমি অন্মান করিতে পারিতেছ না? 
'লক্ষণ বামেব একান্ত অন্গগত এবং শক্রতপ্নও যেমন ভবতের, তেমনি 

তাহাদেরও অনুগত | স্থতবাং লক্ষণ বা শক্রদ্ন হইতে রামের কোন ভয় 

নাই। ভব্ত মধাম' ভ্রাতা এবং জোষ্ঠাভাবে রাজোব অধিকারী । 
সুতরাং ভবতকে দুব কবাই বামেব লক্ষ্য হইবে। আব, রাম যেরূপ 
ক্ষত্রিয়োচিত গুণে সুদক্ষ, তাহাতে অমাতাদি সকলেই যে তাহার বশবর্তী 
হইবে, ইহ। বলাই বাহুলা । এমতাবস্থায় ভরতের অনিষ্ট সাধন করা 

বামে পক্ষে কঠিন হুইবে না। বাম যর্দি ভবতেব প্রাণ-হানি নাও 
কবেন, তবু তাহাকে বামেব দাস হইয়া থাকিতে হইবে, একথা সহজেই 

অনুমান করিতে পাব! যায়। তখন, তোমাৰ দশ! কি হইবে, বুঝিয়া 

দেখ। তোমাকে তখন কৃতাঞ্জলি ও কৃপা-প্রর্থিনী হইয়। কৌশল্যার 
দাসী হইতে হইবে!" কোৌশলা! রাম-সীতাকে লইয়া গর্ধে সৌভাগ্য 

ভোগ কবিতে থাকিবে, আাব তুমি ভরতকে লইয়া! কৌশল্যার দাসীদ্ব 
করিতে থাকিবে! সাধে কি আমি তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিষ্বা চিস্তিত 

হইয়াছি ? ৃ 
মন্বরার কথায় ক্রমে কৈকেয়ীব মনোভাব পররিবষ্কিত হইল। তখন, 

কি উপায়ে রামের বাজ্যাভিষেক বন্ধ করিয়া ভবতকে বা করা যায়, 

তাহাই শুনিবার ভন্ত তিনি হিতৈবিনী মন্তরাকে জিজ্ঞাসা করিলে, মন্থর 

কহিল-দেবি! তোমাৰ কি মনে নাই, মহাঁবাজা তোমাকে ছইটা 
বর দিবেন বলিয়া বহুকাল হইতে প্রতিশ্রুত আছেন? বখন দক্ষিণ-দেশে 
পন্বর-নামক অসুর নান! উৎপাত করিতে আরম্ত করিয়াছিল, তখন, তোমার 
স্বামী তোমাকে সঙ্গে লইয়া সেই দণ্ডক-নামক জনপদে গিয়াছিলেন 



হি রামায়ণ 

এবং যুদ্ধে শশ্বরকে দমনও করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি অত্ন্ত ক্ষত- 
বিক্ষত হইলে, তোমাব অক্রান্ত-সেবায় আরোগ্য-লাভ করিয়া, তিনি 
তোমাকে হুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তুমি মহাবাজকে বলিয়াছিলে 

_“যখন আমাব ইচ্ছা হইবে তখন আমি এ দুইটী বব আপনার কাছে 

প্রার্থনা করিব । এখন, সেই দুইটা বর প্রার্থন। কবার উপযুক্ত অবসর 

উপস্থিত । তুমি এক ববে বামেব বনখাস এখং অন্য বরে ভরতেব রাজ্যা- 
ভিষেক 'মহারাক্তাব কাছে প্রার্থন। কর। শুৎপূর্বে, এখনই তুমি রোষাগাবে 
গিয়া নিবাভরণে ও মগিন-বাসে ভূতলে পড়িয়া বোধন কৰিতে থাক । 

তাহার আসিবার সময়ও আগত-প্রায় । তোমাকে এতদবস্থ দেখিয়া, 

নিশ্চগ্লই তিনি তোমান প্ঠির ক্ম্ত তোমাব প্রার্থনা বক্ষা করিতে সত্য 

করিবেন। তখন তুমি তীন্কাকে পূর্ক-প্রতিশ্রুত দুইটা বব দিবাব কথ! 
স্মরণ কবাইয়স। দিবে চাহিবে, একটী ববে বামেব চতুদ্দশ বর্ষ বনবাস 

এবং অন্ত বরে ভবতের বাজাভিবেক। চতুর্দশ বখলব মধ্যে ভরত 

নিশ্চয়ই* সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। তখন রাম ফিরিয়া আসিলেও, ভরতেব 

কোন ভয়েব কারণ থাকিবে না। 

তখন, মন্তরার কথান্ুব্তিনী কৈকেয়ী বোমাগাবে প্রবেশ কবিয়া অঙ্নেব 

মহামূল্যবান অলঙ্কাব-সকল ইতন্ততঃ বিক্ষেপ পূর্বক মলিন-বসনে ভূমিতে 
শয়ন কবিয়! মন্তরাকে বলিলেন কুকে! আমার আর কিছুতেই প্রয়োজন 

নাই । আমি এই ধরাশষা! লইলাম । রাম রাক্জ! হইলে, আমি প্রাপত্যাগ: 

করিব। তখন তুমি মহাপাজকে আমার মৃত্যু-সংবাদ দিও। আর না 
হয়, তুমি আমাকেভরতেন বাজ্যাভিষেকের সংবাদ দিবে। আমি হয় 

ছুঃখে এইখানেই প্রাণত্যাগ করিব, না হয়, সুখ-সংবাদে গাত্রোখান করিয়া! 

তৌঁমায় বথোচিত পুরস্কার প্রদান কবিব, এই আমার প্রতিজ্ঞ! । 

ইকষৈক্কেল্লী ও কুস্শললঞ্ 
. এদিকে দশরথ, সমবেত অমাত্যার্দিকে অভিষেক-সম্বন্ধে যথ।-বর্তব্য 



অধোধ্য। কা ৩৭ 

বিষয়ে উপদেশাদি দিয়া, এই প্রিক্ন-সংবাদ গ্রেয়পী-মহিধী কৈকেয়ীকে 

দিবার জন্ত স্বর্গ-তুল্য রমলীয় কৈকেধী-গ্রাসাদে আসি! উপস্থিত হইলেন । 
কিন্তু সে-সময়ে যে-স্থলে কৈকেয়ীর থাকিবার সম্ভাবনা, সেই-স্থলে তাহাকে 

ন। দেখিতে পাইয়৷ দশরথ উৎকন্টিত হইলে, ভীত। দৌবারিকীর মুখে 
শুনিলেন যে, দেবী রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। দৌবারিকীর কথায় 
দশরথ অতি ব্য।কুল-চিত্তে বোষাগাবে প্রবেশ কবিষ! দেখিলেন ত্য, তীহাব 

প্রাণাধিক প্রিয়তমা মহিষী ছিন্নলতার ন্ায় ভূমি-লুস্টিতা। তখন দশরথ 
কৈকেয়ীর কোমপ-অঙ্গে হস্ত মার্জনা কবিতে-কিতে কহিতে লাগিলেন-_ 

দেবি! আমি এমন কোন কার্ধাই কৰি নাই, যাহাতে তোমার ক্রোধ 

ভইতে পাবে । [ভামাব মনঃ-কষ্টেব কাবণ কি, তাহাও আমি কিছুমাত্র 

অবগত নহি । মণি কেহ তোমাব 'অপ্রির-কার্যা কবিয়! থাকে, তাহ' 

বখল। তাহাকে ঘর্দি খধ কবিতে হয়, তাভাও আমি কবিব। যদি 

তোমার কিছু প্রার্থন৷ থাকে, তাহাও বল। তোমাকে অদেষ আমাব 

কিছুই নাই। 

তখন দশবথের কথা" শুনিয়া কৈকেমী বলিলেন--হে দেব! আমার 

একটী অভিলাষ আছে, আপনি তাহ। পূর্ণ করিতে অগ্রে প্রতিশ্রুত 

হইলে, আমি তাহ! ব্যক্ত কবিব। 
_ কৈকেয়ীৰ কথ। শুনিয়া দশবথ বামের দিবা কবিয়। প্রতিশ্রুতি দিলে, 
কৈকেরী দেবগণকে সাক্ষী কবিয়া দশরথকে 'বলিতে লাগিলেন-_রাজন্ 

পূর্বে শস্বরান্থুবেব সহিত যুদ্ধে আপনি সাংঘাতিকরূপে আহত হইলে, : 

আমার সেবা-শুশ্রাযায় সুস্থ হইয়া, আপনি আমাকে ছুইটী বব দিতে 

চাহিম়্াছিলেন। ' একথা অবশ্তই আপনার মনে আছে। আমি তখন 
_বলিক্সাছিলাম যে, আমি সময়-মত এ দুই বর গ্রহণ করিব, এ কথাও, বোধহয়, 
আপনি বিস্বত হয়েন নাই। আমি এখন'সেই ছইটী বর প্রার্না 
ফরিতেছি। একটী বয়ে আমি চাহিতেছি, রামেব রাজ্যাভিষেকের 



৩৮ বামারণ 

জন্য যে আয়োজন হইয়াছে, উচ্াাতেই রামের পরিবর্তে ভরতের রাজ্যা- 

ভিষেক হউক। দ্বিতীয় বরে আমা প্রার্থনা এই যে, রাম এখনই 

চীর-ও-অজিনধারী হুইয়! চতুর্দশ বৎসরেব জন্য বন-গমন করুন্। মহারাজ, 
আপনি ধাম্মিক 'ও সতা-পালক বলিয়! খ্যাত। আপনি পূর্বে আমাকে 

বর দিবেন বলিয়৷ সত্য করিয়াছেন। এখন সেই সতা পালন করিয়। 

ধর্ম রক্ষা! করুন্। 

কৈকেম়ীর নিদারুণ প্রার্থনা শুনিয়া দশবখ তৃতাবিষ্টের স্তায় 
চিত্ত-বিকারগ্রন্ত হইয়। মুচ্ছ্া-প্রাপ্ত হইলেন। পবে, কথঞ্চিৎ "সংজ্ঞ। 
লাভ করিয়া! অতি ক্রোধভবে কৈকেয়ীকে যেন দগ্ধ কবিতে-করিতে 

কহিলেন__রে নুশংসে ! রাম তোমাব কি অনিষ্ট কবিয়াছে, আমিই 

বা তোমাৰ কি নিষ্ট করিয়াছি যে, তুমি আমাদেব উভয়কে বধ 

কবিতে উদ্ভতা হইয়াছ? বাম নিজ-জননীব প্রতি যেমন শ্রদ্ধাবান্ 

তোমার প্রতিও তদ্রপ। তবে তুমি তাহার সর্বনাশে উদ্যত! হইয়াছ 

কেন? রাম সর্বজন-প্রিয় ও সম্পূর্ণ নিবপরাধ । তবে আমি তাহাকে 
ত্যাগ কবি কি বলিয়া? আমি, কৌশল্যা, স্থমিত্! ও অযোধ্যার 

রাক্গ-লক্্মীকেও বরং পবিতাগ কবিভে পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল বামকে 

আমি প্রাণ থাকিতে পবিভাগ করিতে পাবি না। সুর্যা বিনা চরাচর, 

জল বিনা শন্ত ববং তিষ্টিতে পাবে, কিন্তু বাম বিনা আমি এক দণ্ড 

জীবিত থাকিতে পারি না।, অতএব রে দর্ব,দ্ধে! এ পাপমতি পরিত্যাগ 

কর। আমি মস্তক দ্বাব তোমাৰ চরণ স্পশ কখিতেছি। তুমি আমার 

প্রতি প্রসন্ন হও । 

বুদ্ধ স্বামী শোকে ঘুণিত-মস্তক ভইয়া এইরূপ কাতরোক্তি করিতে 
থাকিলে, কত্মু্তি কৈকেরী প্রসঙ্গ! হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর রৌদ্র- 
'বচনে মহারাজাকে পীড়িত করিতে *থাকিলেন। কৈকেয়ী কচিলেন -. 
রাজন্!. তুমি যদি তোমার শ্বেচ্ছাকৃত সত্য ভঙ্গ কর, তাহ! হইলে জগতে 
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কি তোমার প্ধান্মিক” নাম প্রচাবিত থাকিবে? অন্যানা রাজন্য-বর্গেব 
ঝাছেই ব৷ তুমি কি বলিয়া আমাব প্রতি এই অধন্ম্য বাবহাবের সমর্থন 
কবিবে? প্রতিজ্ঞা-ধর্ম বক্ষাব নিমিত্ত শিবি-রাজ। শ্যেন-পক্ষীকে স্বীয় 
মাংস প্রদান করিতে কুষ্ঠিত হয়েন নাই এবং অলর্ক-রাজ। এক ব্রাক্গণকে 

বর-দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া! নিজেব চক্ষুদ্বগ্ন দান কবিয়াছিলেন । এই- 
সব উপাখ্যান শ্বরণ করিয়৷ তুমি প্রতিজ্ঞ/-বক্ষায় বন্ধপৰ হও । তোমার 
প্রদত্ত বরে আমি যাহা চাহিতেছি, তাহ! ভাল হউক ব। মন্দ হউক, সে 

বিচারের প্রয়োজন নাই। বদি তুমি আপন প্রতিজ্ঞা পালন না কব, 

দি রামকেই ব্রাঙ্ঞাভিষিক্ত কর, তাহা হইলে আমি বিষ-পানে প্রাণ- 

তাগ কবিব। আমি ভবতেব নামে শপথ কবিতেছি যে, বামেব বন- 

গমন ব্যতীত 'আমি কিছুতেই সন্থুষ্ট হইব ন!। 
কৈকেম়ীর এহরূপ দুঁট়োক্তি শুনিপ্নাও ॥*বথ তাহাকে নানা-কথায় শান্ত 

কবিতে চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু বৃথা! তখন রাজা প্রান্ন-সংজ্ঞাহীন অবস্থায় 

লেইখানেই রাত্রি যাপন কবিলেন । তখনও কৈকেয়ীব ভীষণ পণ অচল ও 

অটল দেখিয়া দশবথ রুহিলেন--বে পাপীয়পি। মমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া 

তোমার পাণি গ্রহণ করিপ্লাছিলাম, আজ তাহ। ত্যাগ কবিলাম । তোমাব 

গর্ভ-জাত যে পুত্র, তাহাকেও তাগ কবিলীম। বজনী শেষ হইয়াছে। 

সু্ষ্যোদয় হইলেই বশিষ্ঠাদি খধিগণ আপিয়। রামের অভিষেক-ক্রিয়া আর্ত 

কারবেন। সে সমস্বে তুমি এই সঙ্কল্পিত শুভ-কার্ধো বিদ্ব উপস্থিত করিলে, 

তাহাতে আমার মৃত নিশ্চিত। তথন এই দ্রব্যাদি দিয়া আমার উদ্দক- 

ক্রিয়া সাধিত হইবে ! অতএব সাম্ুনয়ে বলিতেছি, তুমি এই তীষণ পাপ-মতি 
হইতে বিরত হও |. 

* কিন্তু কৈকেছী দশরথের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে বলিতে 
লাগিলেন--হে রাজন! তুমি বিষ-মুচ্ছিতের ন্তাক্ প্রলাপ বকিতেছ ! 
তুমি এই দণ্ডে রামকে এখানে আনাও এবং তাহাকে তোমার ' প্রতিশ্রুত 
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সতা-পালনেব নিমিভ বন-গমনে প্রস্তত হইতে আদেশ এবং ভরতকে 

বাজপনদে অভিষিক্ত করিবার বাবস্থা কব। 

এদিকে নুর্য্যোদয় হুইল এবং তৎসঙ্গে সমস্ত নগরী উৎসবানন্দে উৎফুল্প 

হইয়া উঠিল। বশিষ্টা্দি খষিগণ পুষ্যা-নক্ষত্র-মধ্যে ক্রিয়া শেষ করিবার 
উদ্দেশো প্রতাষে অভিষেক-স্থলে সমাগত হইস্সাছেন। কিন্তু সেখানে 

দশরথকে ন! দেখিয়া, তীহাব৷ সুমন্ত্রক কৈকেধী-ভবনে পাঠাইয়। দশরথের 

মাগমন প্রতীক্ষা কবিতে থাকিলেন। 
স্থমন্ত্র কৈকেরী ভবনে মাপিয়। দশরথকে বিমৃঢ়াবস্থায় দেখিয়া, কারণ না 

জানায়, স্তব-স্ততি করিতে থাকিলে, দশব্থ আরও কাতর হহয়া! পড়িলেন। 

তখন ছুষ্টা কৈকেয়ী ন্ুমন্ত্রকে কহিলেন-_স্থ্মন্ত্র! বাজ! রামাভিষেকে হ্ষ- 

প্রযুক্ত বিনিদ্র-ভাবে বাত্রি যাপন কবিয়াছেন। তুমি শীঘ্র রামকে এখানে 

লইয়। আইস। কৈকেয়ীব কথ শুনিয়া নুমন্ত্র রাজাদেশের অপেক্ষ। করিতে 

থাকিলে, দশবথ বামকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন । 

কৈষৈক্ষেন্সী-ছাজ্ছে ল্লাঙ্ম 
বাজাদেশ প্রাপ্ত হয়া, সুমন্ত্র অতি ত্ববায় রাম-্ভবনে উপস্থিত হইয়া 

রামকে দশবথেব আদেশ জানাইনে, বাম ভাবিতে লাগিলেন বে, তাহার 

পিত। দেবী-কৈকেয়ীব সহিত মিলিত ভইয়া তাহার বাজ্যাভিষেক-বিষয়ে 

কোন মঙ্গশ-চিস্তাই করিয়া! থাকিবেন। তাহাই শুনাইতে ব্যগ্র হইয়া আমাকে 

ডাকিয়াছেন । এই ভারিয়। রাম অতিতত্ববায় ভবন হইতে নির্গত হইলেন। 
পথে যাইতে-যাইতে বাম দেখিলেন, প্রাসাদ-সমূহ ধবজ-পতাকায় ও পুষ্প- 

মালায় শোভিত ও অগুরু-গন্ধে আমোদিত, পথ-সকল সুবাসিত জলে দিজ্ত 
ও জনগণে সমাকীর্ণ। রামকে যাইতে দেখিয়া! সকলেই রামের গুণ গান- 

পূর্বক তীহ্াকে অভিনন্দিত করিতে থাকিল। অনতিবিলম্বে লাম 

কৈকেয়ী-ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং পিতৃ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 

দশরথ দীনভাবে শ্লান-বদলন কৈকেয়ীর সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাম 
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তাহাদেব চরণ বন্দন। করিলে, দশরথ কেবলমাত্র “বাম” বলিয়া, আর-কিছু 

বলিতে পাবিলেন না । অকন্মাৎ পিতাব এইরূপ ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত ভাব 

দেখিয়া, চিন্তিত রাম কৈকেরী-দেবীকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন-_ 

মাতঃ! আমি জ্ঞাতসারে পিতার নিকট কোন অপবাধই করি নাই। 

'মজ্ঞাতসাবে মদ্দি কিছু কবিরা থাকি, তাহা হইলে আপনি উ্গকে প্রসন্ন 
করুন । আমি পিতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া বা পিতৃ-বাক্য পালন না কবিষ়। 

নিজে প্রাণও বাখিতে চাহি না । কিম্বা আপনি অভিম।ন-বশে.পিতাকে 

কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলেন নাই তো? যাভা হউক, আজ তীহার 

চরম আনন্দেব ধিনে এরূপ বিপবীত মনোভাবের কাবণ কি, তাহা 

জানিতে উৎসুক ভইয়াছি। 

ব্রাম কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা ভইয়৷ নিলজ্জা কৈকেয়ী কহিলেন--বাম! 

রাজার এই অবসন্ন ভাবেব কাবণ এই 'ঘে, তীহীব 'অভিপ্রেত বিষয় তোমাৰ 
অপ্রিয় হইবে বলিয়া, তিনি তাহা তোমাকে বালতে পাবিতেছেন না। তিনি 
এক সময়ে আমাব প্রতি প্রসন্ন হইয়!, মামাকে বব দিতে প্রতিশ্রত,ছিলেন। 

এখন আমি ভা! প্রার্থনা কবার, তিনি ভোমাব প্রতি ন্নেগধিক্য বশত: 

তাহাতে ইতস্ততঃ কবিতেছেন। তুমি যর্ণি উন্াব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে 
অক্গীকাব কর, তবে আমি তোমাকে উহ। খলিতে পারি । 

কৈকেয়ীব এই কথায় ব্যথিত হইয়া রম তাহাকে কহিলেন-_দেবি ! 
, আমাকে এরূপ বল। আপনার অনুচিত । পিতাব্ আজ্ঞায় আমি অম্নিতে 
ঝাঁপ দিতে, বিষ ভক্ষণ করিতে ব! সমুদ্রে ডুবিতে, সকল বিপদই অগ্নান 
ব্দনে বরণ কবিতে, পাবি । কারণ, উনি আমার পিত], গুক এবং রাজা । 

অতএব আপনি রাজার অভিপ্রাপ্ন আমাব কাছে ব্যক্ত ককন্ । আমি 

নিষ্চয়ই তাহা! পালন করিব। জানিবেন, রাম যা প্রতিজ্ঞ করে, কোন 
রূপে তাহার অন্থা করে ন। । ূ 

তখন কুটিল! কৈকেম্নী দশরথেব প্রতিশ্রুত বরন্দানের কাহিনী বিবৃত 
গু 
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করিয়া, সবল ও.সত্যপ্রিয় রামকে অতি নিষ্টুরভাবে কহিলেন-_-এখন আমি 
সেই ছৃইটী বর প্রার্থনা করিয়াছি । এক বরে ভরতেব বাজ্যাভিষেক এবং 

দ্বিন্তীয় ববে চতুর্দশ বসব তোমার বনবাস। তোমার পিতাও আমাকে 

এই ছুইটি বব দিতে প্রতিজ্ঞ/-বদ্ধ হইয়াছেন । কেবল তোমার প্রতি ন্নেহা- 
ধিক্য বশতঃ তোমাব সম্মুখে মুখে তাহা ব্যক্ত কবিতে পারিতেছেন না। 

তুমি৪ তোমাব পিতাব প্রতিজ্ঞা পুর্ণ কবিতে অঙ্গীকাব করিয়'ছ। অতএব 
বর্দি তোমার পিতাকে এবং নিজেকে সত্য-প্রতিচ্ছজ করিতে চাও, তবে 

অবিলম্বে চীব-পবিধান ও জটাধাবণ পুর্ণ বনে গমন কব। এবং" আহ্গত 

দ্রব্য-সম্তাবে অবিলম্বে 5খতেব অভিষেক-ক্রিষ। সম্পাদিত হউক্ । 

রামেব প্রতি কৈিমীব এই পকষ বচন শুনিয়া, দশবথ অধিকতর 

কাতিব হইলেন। কিন্থু বাম নিব্বিকাব-চিন্ত্রে কৈকেধীন কথ। শুনিয়া 

তাভাকে বলিলেন_-আপনি নাহি। ইচ্ছা কবিতেছেন, তাহাই হউক্। 

আমি আপনাব নিদেশ-ম 2 বেশ ধাবণ করিয়া বনে গমন কবিতেছি এবং 

দুতগণ দ্রুতগামী অঙ্গে গমন কবিয়া ভবতকে এখানে আনয়ন ককক্। 
ভবতকে মামি যেবপ স্নেহ করি, তাহাতে পিত নিয়োগে ও আপনার শ্রীতি- 

সম্পাদনার্থ 'ভবতকে রাজ্য ছার়্িত্বা ধিতে মামি কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হইতেছি 

না। মভাবাজ। স্বয়ং এ বিষয়ে*আমাব সনিত্ত বাকালাপ করিতেছেন মা, 

ইহাই আপাততঃ আমার দ্ুঃখেব কারণ ।। স্টনি নীবব ও অধোবদন হইয়া 
নিরন্তর অশ্রমোঠন করিতেছেন কেন? মাপনি উাকে আশ্বস্ত করুন্। 

তখন দশরথ মুক্তকঠে বোদন কবিতে থাকিলে, বাম তাহার এবং 
কৈকেরীর চবণ বন্দনা! কবিয্া কৈকেত্রী-তবন হইতে নিজ্্ান্ত হইলেন। 

তল্ষীম্ণল্যা ও আলাম্স-লক্ফ্া। 
রাম ফৈকেয়ী-ভবন ' হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে অস্তঃপুন্থ 

অন্তান্ত রাজ-মহিলাগণের মহান্ আর্তনাদ উঠিল। বোদন করিতে-করিতে 

তাহা তাহাদের ছুর্বধি' স্বামীকে নিন্দা! করিতে থাকিলে, দশরথ তাহা 



অযোধা-কাও ৪৩ 

গুনিধা আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এদিকে রাম অবিচলিত-চিত্তে 

পন কবিতে-কবিতে সমুত্সগক বাদ্ধবর্ণিগকে দেখিতে পাইলেন। তন্মধ্যে 

লক্ষণ রামের মুখে এই ভীষণ সংবাদ শুনিয়! ক্ষোভে 'ও ক্রোধে গলদশ্রু- 

লোচনে রামেব অন্থগমন কবিতে লাগিলেন। অভিষেক-স্থলে সমানৃত 

দ্বব্য-সম্ভাবেব দিকে দৃষ্টিপাত না| কবি, বাম কৌশল্যাভবনে প্রবেশ 

সুর্বক মাতৃ-5বণে প্রণাম কবিলে, অভিষেকের শিমিত্ত মাঙ্গলিক-পৃজা-বত। 

কৌশল্া। তৎকালোচিত বাকো অভিনন্দিত কবিরা আশীর্বাদ কবিলেন। 
কৌশলা! বামকে বশিতে বহুমুলা 'আসন প্রদান কণিলে, রাম মাতৃ-আজ্ঞা 
পালন-স্বরূপ সেই আসন ম্পর্শমাত্র কবিয্া কঠিলেন--দেবি! আপনি 

আমাকে মাজ এই আসনে বসিতেে বলাম বুঝিলাম যে, আমার প্রতি বন- 

গমনেব মাদেশ আপনি গ্চনেন নাই । শআামাকে এখনই ব্রহ্ষচাবীর বেশ 

ধারণ কবিতে হইবে । এখন কুশাসন ভিন্ন অন্ত 'আসনে বসিবার অধিকার 

আমার নাই । বন্ধল 'ও জটা ধাবণ কবিয়া, চতুর্দশ-ব্ষ আমাকে বনবাসে 

থাকিতে হইবে। আমাব প্রতি ইভাই আজিকাব পিড়-মাদেশ | 

বামেব মুখে এই নিবাকণ কথ! শুনিষা, কৌশল্য! কুঠার-ছিন্ন শাল- 

বৃক্ষের ন্যায় অথবা বাতাহত কণলী-বৃক্ষেব মতা ধরাতলে পড়িয়া গেলেন । 

তখন বাম তাহাকে উঠাইলে তিনি অসহ 'মনোছ্ঃখে বপিতে লাগিলেন-_ 

বৎস! বন্ধ্যা নারীব একমাত্র চঃখ এই যে, তাহা সন্তান হয় নাই। 

কিন্ত তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াও আজ আমাকে শক ছর্বিষহ যন্ত্রণা পাইতে 

হইল! আমি পতিব কাছে কখনও কল্যাণ বা স্থুখ পাই নাই। তুমি 
বাজ! হইলে, আমার পরম সুখ-লাভ ঘটিবে, এই আশাতেই আমি এতদিন 

জীবন ধারণ করিতেছি। কৈকেয়ীব প্রেরণায্॥ আমি চিরকালই স্বামী 
কর্তৃক অত্যন্ত "নিগৃহীত এবং তাহাব অপ্রিয় । তুমি উপস্থিত থাকিতেই 

যখন আমার এই দশা, তখন তুমি বনে গমন করিলে আমার যে কি ছৃর্দশা 
ঘটবে, তাহা! একবার ভাবিয়। দেখ। অষ্টমবর্ধ-বয়সে তোমার উপনয়ন 
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হইলে, সে অবধি আজ পর্যন্ত আমি এই সপ্তদশ বৎসর আমার দুঃখাঁবসানেব 
প্রতীক্ষা কবিয়! রহিয়াছি। আজ আমার সেই চিরাকাজ্ষিত সুখের দিন 

আগত হইল, এই ভাবিয়া! যে পরমানন্দ অনুভব কবিতেছিলাম, এখন তোমার 
প্রতি বন-গমনের আদেশ গুনিয়া, সে আনন্দ কোথায় বিলীন হইয়া গেল। 

এখন তোমাব মুখ-চন্্র না দেখিয়া কেমন কবিয়| জীবন ধাবণ করিব, আর 

কেমন কবিষ্বাই বা সেই নিত্য-কুপিতা ও কক্ক'শ-ভাষিণীব বাকা-বন্ত্রণা সহ্থ 

করিতে পাবিব? বোধ হইতেছে, আমাৰ ভাগো মরণ নাই। নতুবা 
এখনি ত আমাব মবণ হওয়া উচিত ছিল । বোধ হইতেছে, যমালয়েও 

আমাব স্থান নাই। নতুবা, বোদনপবা মৃগীকে সিং যেমন লইয়া! যায়, 

সেইকপ যম আমাকে লইতেছেন না! কেন? যাভা হউক, যেমন গাভী 

স্ুর্বল। হইলেও বসেন পশ্চান্ডে গমন কবে, "মমি অসমর্থ হইয়াও 

তোমার পশ্চাতে গমন কবিব। তাভান্তে বদি আমান প্রাণ বিয়োগ হয়, 

তাহাও আমাব সুখকর হইবে, তোমার মুখ দেখিতে-দেখিতে এ দীন ও 

ব্যর্থ জীবানব অবসান হইবে । 
তখন কৌশল্যা-দেবীকে সম্ভাষণ কবিষ। লক্ষণ কহিলেন __আর্ষ্যে ! 

সত্রীলোকের বশবর্তী হইয়া নাম বাজ-ভ্র। পবিতাাাগ পূর্বক বনে গমন করেন, 
ইহা আমারও সঙ্গত বলিয়। বোধ হইতেছে না | পিতা বৃদ্ধ এবং কৈকেয্ীব 

নিতান্ত বশবর্তী ॥ নভুবা, মে বাম সর্ব-গুণ।ভিবাম, পবোক্ষেও কেহ তাহাব 
নিন্দা কবে, এমন কথ! কখনও শুন! যায় নাই, সেই বামের প্রতি বনবাসের 

আদেশ দিদা পিতা ধর্ম রক্ষা ভইল কিরূপে? অতএব আমি বলি, রাম 
এই মুহূর্তেই রাজ্য অধিকাব করুন্। ভবতের পক্ষ হইয়া যে-কেহ তাঁহার 

বিরোধী হইবে,* আমি তাহাকেই হনন করিব। ' এমন কি, গুরুও 

য্দি কার্ধ্যাকার্য্য-বোধহীন হইয়। অপকর্ে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহ হইলে তিমিও 
দণ্ডনীয়। পিতা যদি ছুষ্ট-ুদ্ধি-পরায়ণ| বিমাত। কৈক্রৌর কুপবামর্শের বশে 
নির্দোষ রামকে বন-গমনেঘ্ধ আদেশ করিয়া থাকেন, তবে তিনিও বধার্থ। 
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অতএব কৈকেয়ীতে একাস্ত অস্ুবক্ত বৃদ্ধ পিতাকে তনন করিয়! আমি 

আপনাদের ছুঃথ দুর করিব । 

তখন কৌশল্যা রামকে কচিলেন_-পুত্র ! লক্ষমণেব যুক্তি-সঙ্গত কথা 

শুনিয়া বাজ্য-গ্রহণ কবাই তোমা৭ উচিত । আর বদি ধন্ধোপার্জনই 

তোমাব অভিপ্রেত হয়, তবে আমার কাছে থাকিয়া আমাব সেব। করিলেও 

তোমার উত্তম ধন্মানুষ্ঠান কব| ভইবে। পিতা তোমার পুৃজনীয় হইলেও, 
আমি তোমার জননী, স্থতবাং পুজ্যতমা। তুমি বনে প্রস্থান করিলে, 
আমি মনোদ্বঃখে অনশনে প্রাণত্যগ করিব। তাভাতে তুমি মাতৃ-হত্যার 

স্থুমহান্ দুঃখ প্রাপ্ত হইবে। 

তখন বাম জ্ননাকে বুঝাহতে লাগিলেন জননি ! পিতৃ-বাক্য লঙ্ঘন 

করিবাব শক্তি আমার নাই । অতএব আপনাব চবণে মস্তক নত করিয়া 

কহিতেছি, বন-গমনে আপনি আমার দৌষ লইবেন না। ধেঁখুন, কণড- 
খষি ধর্শাজ্ঞ ভইয়া ও পিতৃ-বাক্যে গো-বধ করিয়াছিলেন । আমাদের পূর্ববপুক্রষ 
সগব-বাজার যষ্ট-নভত্র পুত্রগণ পিতাব আদেশে পৃথিবী খনন-পূর্ববর পাতাল- 

পুবে গিয়া কপিলেব বোষাগ্রিতে দগ্ধ হইয়(ছিলেন এবং জমদগ্রি-পুত্র পরগুবাম 

পিতৃ-আজ্ঞায় কুঠাব দ্বারা স্বীর় জননা রেণুকাব শিবশ্ছেদ করিয়াছিলেন। 

এইরূপ অনেকানেক ধম্মপথাখলম্বী লোকে অকাতবে পিতৃ-আজ্ঞ। পালন 

করাকেই ধর্শ-জ্ঞান করিম্াছেন। পিতৃ-আজ্ঞা পালন আমি আজ নূতন 
করিতেছি না । পুর্ব হইতেই ধাম্মিকগণ এইরূপ আচবণ করিয়া 
আমিতেছেন। আমি কেবল তীাহাধিগেব আচরিত ধ্শ পালন 

কবিতেছি মাত্র । 

কৌশল্যাকে এইবপ কৃহিক্বা, রাম লঙ্গ্ণকে কহিলেম- লক্ষণ ! সত্য 
ও শাস্তি-ধর্দব বিষয়ে আমার মনোগত ভাব ন! জানায় মাতৃ-দেবীঁর মহান্ ছুংখ 

উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভূমি ত জান যে, সত্য-পালন মহতধন্দদ এবং 
আদিকার পিতৃ-আদেশও সত্যের উপর গ্রতিতিত। বাক্য'ও প্রতিজ্ঞা 
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হইতে ভষ্ট হওয়া ধন্মাকাজ্ীদিগেব কর্তব্য নয়। কৈকেয়ী-দেবী আমাক 
পিতাব অভিপ্রায়ান্ুনাবেই তীহাবই সাক্ষাতে আমাকে আদেশ কবিয়াছেন। 

অতএব তুমি ক্ষত্র-সম্মত এই অনার্ধ্য ক্রোধ সংববণ কবিয়া ধর্মাশ্রয় পূর্বক 
আমার বুদ্ধিব অনুগামী ভও। 

লক্ষণকে এইবপ কহিয়া বাম প্ূনবাষ জননীকে বলিলেন-_-আমি 

বন-গমনে স্থির-নিশ্চদ্ব কবিষাছি, জানিবেন। অতএব আপনি 'আমাকে 

বন-গমনের অনুমতি পিয়া মামাব নিগিত্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করুন্। 

মাপনার আশীব্বাণে আমি প্রতিজ্ঞাব কাল উত্তীর্ণ কবিয়া আবাব আপনাব 

চবণ বন্দনা কবিব। আপনি শোক নংববণ ককন্। দেবি! আমি 
অধর্ম্েব সহিত বাজা 'প্রার্থনা। কবিতে এবং বাজোব জন্য পন্দত্যাগ কবিতে 

কোন মতেই ইচ্ছা কবি না। 

মাত-সমীপে রামেব এই দুঢ উক্তি শুনিঝা লক্ষ্মণ বামেব বাজ্যভানির 

ব্যথায় অতান্থ বাধিত হইলেন এবং পিতাব এবপ গঠিত কার্যে বোষ- 

বিক্ষারিত, নেত্রে নাগেন্দেব গ্ঠায় ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। 

তখন ধৈর্যযাবতার বাম লক্ষ্মণকে শান্ত কবিবাব উদ্দেশ্টে কহিলেন-_ _লক্ষ্মণ ! 

দৈবেব সহিত কলত কব বিধেষ নহে । ববং আমাৰ বাজ্যাভিষেকের 

জন্য তোমার মনে যে উৎসাহ জন্মিষাছিল, এখন ভাহাব নিবুত্তির "নিমিত্ত 

উদ্যোগ কব । অভিষেকের উ্রব্যাদি ও 'মন্ুষ্ঠনি-সকল শীঘ্রই অপসারিত 

করাইয়া ফেল। আমি শাপ্বই বন-গমনে প্রস্তত হইতে চাই। আমাকে 

বনগামী দেখিলে কৈকেয়ী-মাতা জুখী হইবেন এবং পিতা ও ধন্পক্ষে নিশ্ন্ত 

ভইতে পারিবেন ।  এ-ঘটন! দৃণ্যতঃ বিন্ময়-জনক ও ছুঃখ-জনক হইলেও 

শক্ত ইভা সেরুপ নভে । বিধিব বিধানেই কৈকেয়ী-মাতার এপ বুদ্ধি- 
বিপর্যয় ঘটিয়াছে। " নব্টুবা, ধিনি ভবতে ও আমাতে 'কোন প্রর্ভেদ 
দেখিতেন না! এবং আমিও কখনও মাতৃগণের প্রতি ভক্কির প্রভেদ করি 

নাই," তখন কৈকেয়ী-মানা, পিতার সমক্ষে আমাব প্রতি অপ্রত্যাশিত 
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কঠোর ভাষণ কাববেন কেন? বাজাকেই বা এইরূপ ক্লেশকর ও 

মারাত্মক কার্য কবিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কবাইবেন কেন? স্থতরাং বুঝিতে 
হইবে, দৈবই ইহার মূল। এই দৈবেব সহিত কে বিরোধ করিতে পারে? 
স্থখ, ভ্রঃখ, ভয় ক্রোধ, লাভ, অপাভ, উৎপত্তি ও বিনাশ, এ সকলই 

, দৈবায়ত্ত । অতএব তুমি আমাব বাজা-নাশে সন্তপ্ত হইও না । ধর্মেব দিকে 

দৃষ্টি বাখিয়। বিচাৰ কবিলে, এ স্থলে রাক্তত্ব ও বনবাসেব মধো বনবাসই 
আমার পক্ষে মতা ফলদ।য়ক, সে বিষযে কেনই সন্দেহ হইতে পাবে না। 

লঙ্ণ মধোধণনে বামেব কথ। শুনিয়ও কিস্মু তাহাতে সবিশেষ তুষ্ট 

হইতে পারিলেন না। লক্ষণ ভ্রকুটি সহকাবে কহিলেন-পিত| কৈকেয়ীব 

কথায় এই নিন্দিত ও অধন্মা আজ্ঞা করিতেছেন । আপনি তাহা কেন 

পালন কবিবেন ? এপ অন্তাধ্য আজ্ঞা আপনাব ধর্মাসক্তি প্রশংসনীয় 

নহে, ববং নিন্দার । আপনাব কথাগুগি সুদক্ষ ক্ষত্রিয়োচিত হয় নাই। 

দৈব যখন পুকমক।বেধ সঙাম্নত। [ভন্ন ্বয্নং কিছুই কবিতে পারে না, তখন 

দৈবেৰ প্রাধান্ঠ শ্বীকাব কবিতে পাবা মাধ না। দুর্বল ৪ মজ্জান র্যক্তিবাই 

দৈবেধ দোহাই দেষ |, শৌর্ম্য-বীযা-সম্পন্ন বীবেবা কখনই দৈবের কাছে 

শির অবনত কবেন না। আমি মাজ তাহার দষ্রাস্ত দেখাইব। যি 

দৈবই আজ আপনাব বাজ্য-প্রাপ্তির পথে বাধা সমুপস্থাপিত করি! 

থাকে, তবে আমি আজ পৌকষ দ্বাব! সেই নিখস্কুণ মণমন্ত তস্তী-বূপ দৈবকে 

. নিবৃত্ত কবিব। ঘি আপনি এই ঘটনায় কোনবপ রাষ্ত্রবিপ্লবের আশঙ্কা 

করিয়া বন-গমনই শ্রেরঃ ভাবিয়। থাকেন, তবে আমি প্রতিজ্ঞ! করিতেছি যে, 

সদ বেলা-ভূমি বেমন সাগবকে রক্ষা করে, আমিও সেইরূপ আপনাব 

রাজ্য রক্ষা করিব ।. 

» তেজন্বী লক্ষণ সাশ্রুনষ্ধনে এইরূপ কহিতে " থাকিলে, খাম তাহার 
অশ্রু মার্জনা! করিয়া কহিলেন” লক্ষ্মণ! পিতৃবাকোর বশবন্তী হওয়াই 

লাধুমন্মত। অতএব আমি তাহাই করিব, জানিও। 
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তখন বন-গমনে ক্লুত-নিশ্যয়তা বুঝিস্না কৌশল্যা রামকে সনির্বন্ধে 
বলিতে থাকিলেন যে, ধেন্ুর স্তায় তিনিও বসের অন্থুগমন কবিবেন,। 

নতুবা, বামহীন গৃহে তিনি কোনমতেই বাস করিতে পাবিবেন না। 
কাতবা জননী এইবপ কহিলে, রাম তাহাকে বলিলেন-_-জননি । পিতা 

একে কৈকেয়ী কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া মন্্নাহত, তাহাতে আপনি তাহাকে 

এ সময়ে পরিত্যাগ করিলে, তাভাব কষ্টে সীমা! থাকিবে না, হয়ত তিনি 

মুত্ুমুখে পতিত হইবেন। স্বামীকে তাগ কৰা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত 
গঠিত । অতএব আপনি গুভে থাকিয়া তার সেবা-শুশ্রাষা কবিতে থাকুন। 

অবশেষে, বাম বন-গমনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বুঝিয়া কৌশল্যা কহিলেন-- পুত্র ! 

আমি যখন বন-গমন-সন্কল্প হইতে তোমাকে নিবুন্ত কবিতে পাবিলম না, 

তখন বুঝিতেছি নে, কিছুতেই তুমি পিতৃ-মান্ঞ! পানে বিবত হইবে ন। 

স্বতবাং আমি তোমাকে অনুমতি ধিতেছি, তুমি বনে গমন কর। চতুর্দশ 

বসব পবে তুমি ফিবিয়া আসিলে, তোমাৰ মৃখ দেখিয়া আমি পরম স্থী 

হইব । আনীর্বাদ কবি, বনে তোমাব সব্ধথ কল্যাণ হউক। মে ধন্ম 

রক্ষার জন্য আন্গ তুমি বাজপণ-গ্রহণ অপেক্ষ।-বন-গমনকেই শ্রেয়ঃ মনে 

করিতেছ, সেই ধন্মই তোমাকে বক্গা ককন্। তুমি এতকাল যে-সকল 

দেবতা ও খষিগণকে ভক্তি কুবিয়াছ, তাহাবাও বনে তোমাকে রক্ষা 

করুন্। বিশ্বামিত্র সোম।কে মে-সকল অস্থবিগ্থা। দিয়াছেন, তাহাই তোমাকে 
বনে রক্ষা করুক। আমি ব্রহ্গাণ্ডের সকল দেবতাগণকে, সকল গ্রহ- 

নক্ষত্রকে, লোকপাল-ধিক্পালগণকে, দানব, মানব, বক্ষ, রক্ষ, কীট, 

পতঙ্গ, প্রবঙ্গ, বৃশ্চিক, সরীন্যপাদি, সিংস্চ, ব্যাস্ত, বরা, ভন্তুক, হম্তী আদি 

এবং মহিষাদি শৃঙ্গী, সকলকে আবাধনা করিতেছি, বনে যেন তোমার 

কোন অমঙ্গল ন! হয় । তোমার পথ সকল শুভ, পরাক্রম অব্যর্থ এবং বন্ত 

ফল-মূলাদি স্থুলভ হউক্। | 
এই বলিয়া, কৌশল্যা নামের মজলার্থ শাস্তি-স্স্ত্য়নাদি করিয়া, রামকে 
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বলিলেন-_বুত্রনাশাকাজ্জী ইন্দ্রের জন্য দেবগণ যে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া- 
ছিগ্লন, অমৃতাহরণ-প্রয়াসী গরুড়েব জন্য বিনতা-দেবী যে" মঙ্গলাকাজ্ষ! 
করিয়াছিলেন, সাগর-মস্থন কালে স্মুরাস্থববেব ঘন্দে মহেন্দ্রের জন্ত দ্দিতি-দেবী 

যে মঙ্গল কামনা! করিয়াছিলেন, আজ তোমার এই বন-গমন-কালে কায়- 

মনোবাক্যে আমি সর্বদেবতাব কাছে নিবেদন কবিতেছি, যেন বনবাসে 

তোমার সেইরূপ মঙ্গল হয়। এই বলিয়া কৌশলা। রামেব রক্ষা-বিধান 

করতঃ, মাঙ্গলা-মন্ত্র জপ করিতে-কবিঠ্ে গ্রাণাধিক বামকে বিদায় দিলেন। 

ল্লাম্ম5তলীন্ডা ৩৩ লল্ম জো 

জননীব কাছে বিদায় লইয়া রাম, সীতার কাছে বিদায় লইবার জন্য 

নিজ ভবনাভিমুখে চলিলেন। রামের বন-গমনেব কথা এই অল্প সময়েব 

মধ্যেই অযোধ্াযার সর্বত্র প্রচাবিত হইয়া পড়িষাছে। স্থতবাং সেই জন- 

সমাকীণ্ণ পথ দিয়া বামের গমন কালে সকলেই বামেব গুণাবলী স্মরণ করিয়া 

তাহার জন্ত ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। 

অভিষেকোপযোগী, দৈব রার্ধো বা সীতা! এ পর্য্যস্থ রামের প্রতি ভীষণ 

আদেশেব কথ! শুনেন নাই । ম্ুতবাং বাম যখন অস্তঃপুরে প্রবেশ করি- 

লেন, তখন রাষের মলিন বদন দেখিয়া সীতা শিহরিয়া উঠিলেন, এবং 
বামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,-_প্রভে। ! আজ পুষ্যা-নক্ষত্র । আজই 

.ত তোমার বাজ্যাভিষেকের ধিন। এই শুভদ্রিনে তোমাকে বিবর্ণ ও 

হুঃখিত-মনা দেখিতেছি কেন? তোমাকে অভিষেক-ভূমিতে লইবার জন্ত 

স্থশোভিত অশ্ব-রথ-গজাদি, ব্যজন-ছত্রধাধী, স্তবকার, মাজল্য দ্রব্যাদি 

লইয়া ব্রাহ্মণগণ এরং তোমার অনুগমন জন্ত পৌবজন* সকল ইত্যাদি 
অভিষেক-সমারোহেব কিছুই ত দেখিতেছি না।' ইহার কাঁরণ কি? 
শঙ্কিতা সীতার প্রশ্নে রাম আম্ুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা! বলিয়া, ভরতের রাজত্ব- 
কালে নীতার কি ভাবে থাকা উচিত, তাহাই উগন্দেশ করিতে থাকিলেন। 
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রাম কহিলেন,-ভরত-সমীপে আমার শ্লাঘ। করিবে না। কারণ, সমৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত লোকে অপরেব প্রশংসা! সহ করিতে পারে না। তোমাকে যখন 

ভরতের অধীনে থাকিতেই হইবে, ভরতেব প্রতি সর্বাথ! অনুকূল ব্যবহাবই 

তোমার কর্তব্য । আমি আজই বনে প্রস্থান কবিব। তুমি ব্রতাদি- 

অনুষ্ঠানে ও দেব-পৃজাদিতে কালাতিবাহন কবিষা বিবহ-বাথাব লাঘব 
করিতে চেষ্টা করিবে। পিতাকে প্রত্যহ বন্দনা করিও । শোকাতুরা 

জননী 'ও অন্তান্ত মাতৃগণকেও 'প্রতাহ বন্দনা কবিও। 
বাম নিজে বন-গমনোগ্ভত হইয়া পত্বীর প্রতি এইরূপ উপদেশাবলী দিতে 

থাকিলে, প্রণগিণী-স্থলভ কোপে সীতা! কহিলেন--হে নরোত্ম ! এমন 

গুরুতব বিষয়ে তুমি একি লু! প্রকাশ কবিতেছ ! তুমি বনে যাইবে, 
আর আমাকে এখানে কিকপে দিন যাপন করিতে হইবে, তোমার মুখে 

সেই-সব উপদেশের কথা শুনিয়া আমি ভাস্ত সংবরণ করিতে 

পাবিতেছি না। তোমাব কথাগুলি অস্ত্রশস্ত্রবিৎ বীব বাজপুত্রের যোগ্য 

হয় নাই । সুতরাং উহ] শুনিবার যোগ্য নহে । তাহা ছাড়া, নারীব 

নুখ-দুঃখ-ভাগ্য ভর্ভাব ভাগোর সভিত অবিচ্ছেদা । গ্ুতবাং তোমাৰ প্রতি 

বন-বাসের আদেশে আমিও বন-বাসে আদিষ্ট! হুইয়াছি, বুঝিতে হইবে । 
পতি ছাড়া নারীব অন্ত আশ্রয় নাই। সুতবাং জলহীন কাস্তাব-গামী পথিক 
যেমন পীতাবশিষ্ট জলটুকু সঙ্গে রাখে, তুমিও তেমনি আমাকে তোমার 

বন-বাস-সঙ্গিনী করিয়া লও। স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের যেরূপ ব্যবহার 

কর্তব্য, আমি পিতা-মাতার কাছে সে বিষয়ে যথা-শাস্ত্র, উপদেশ পাইয়াছি। 
সে বিষয়ে আব উপদেশের প্রয়োজন নাই । তোমার সঙ্গে থাকিয়া আমি 
জনহীন, . ছুর্গম, , শার্দ,লাদি-হিংশ্র-জন্ত-সমাবীর্ণ বনে কিছুমাত্র ভীতা 
হইব না। তোমার সঙ্গে থাকিয়৷ ফল-সুল সেবনে জীবন' ধারণ করিতেও 
আমার কিছুমাত্র ক্ট হইবে না । বরং, তুমি সঙ্গে থাকায় আমি নির্ভয় 
চিত্তে নান। কানন, কাস্তার, শৈল, সরিৎ, হংসকারগুব-সেবিত ও পদ্ম-খচিত 
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নান! সরোবরাদি দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিব। আমি শুধু মুখের 
কথ। বলিতেছি না, প্রাণের কথাই বলিতেছি, তোমাকে ছাড়িয়। হ্বর্থবাসও 

আমি চাহিনা॥। তোমাব সঙ্গে বনে থাকিক়াও 'আমি পিতৃ-গুহে থাকার সুখ 

অনুভব করিতে থাকিব ॥। অতএব আমাকেও তোমার সঙ্গে লইয়া চল। 

বম-গমনে সীতার এইরূপ আসক্তি ও নির্ধন্ধ শুনিয়াও রাম তাহাকে 
বনবাস-বুদ্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্তা কবিবাব জন্য বনবাসেব নানা বিভীষিকা, 

নানা উৎপাত, শয়নে-ভোজনে ও গমনাগমনে নানাবিধ কষ্ট, সর্প-বৃশ্তি- 
কাদি, সিংহ-ব্যাস্রাদি এবং কুশ-কণ্টকাদি নানাবিধ ভয় ও উপদ্রবের কথা 

বিবৃত করিলেন। 

তখন মীতা বলিলেন-__নাথ ! ভুমি বনবাসেব অস্থবিধা, ভয়, উপদ্রব, 
ও উৎপাতাদি যাহা বর্ণনা করিলে, সে সমুদ্য়ই আমি অবগত আছি। 

তোমার সঙ্গে থাকিলে, আমি সে সকল হইতে কিছুমাত্র ভয় বা কষ্ট প্রাপ্ত 
হইবনা। তাহা ছাড়া, আমি পিতৃ-ভবনে থাকিতে সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ 

ত্রাঙ্মণদিগের মুখে গুনিয়াছি যে, আমাকে বন-বাস কবিতে হইবে। আমি 

এখন বুঝিতেছি, আমাক সেই সময় উপস্থিত। অতএব তাহাদের 

বাক্য সত্য হুউক্। আমি তোমাব সহিত বনে গমন করিব। তাহাতে 
আমি ইহুলোকে তোমার সছিত অবিচ্ছেদ 'এবং পরলোকে সদগতি, উভয় 

ফলই প্রাপ্ত হইব। তুমি যেমন পিতৃ-সত্য-পালন-রূপ ধর্শা-বক্ষার জন্ত 
অসাধারণ ত্যাগ-শ্বীকার কবিয়! বন-গমনে উদ্তু হইয়াছ, " আমিও তেমনি 

নারী-ধর্ম পালন করিতে উদ্ভতা। তাহাতে তুমি বাধা দিও না। আমি 
এসই প্রশস্ত ধর্ম-পথ অবলম্বন করিয়া! তোমার সঙ্গে, যাইতে চাহিতেছি। 

হুমি আমাকে সঙ্গে না লইলে, আমি বিষ-পানে, অগ্নিতে বা জলে 
প্রীণত্যাগ করিয়। হুর্গতি প্রাপ্ত হইব। 

সীতার এইরুপ যুক্তিপূর্ণ কথ শুনিয়ও যখম রাম তাহাকে সঙ্গে 
লইতে হ্বীকার করিলেন না, তখন শোকে ও হুঃখে সীতা৷ শ্বামীকে' গাড় 
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আলিঙ্গন পূর্বক মুক্ত কষ্ঠে বোদন করিতে থাকিলে, সীতাব এঁকাস্তিক 

আস্তরিকত। উপলব্ধি করিয়। বাম তাহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকাব করিলেন। 

তখন রামের আজ্ঞ। পাইয়। প্রসন্ন-চিত্তে সীত। ব্রাহ্মণদিগকে ধন-বত্ব দান 

কবিয়! এবং ভিক্ষুকদিগকে অন্ন ভোজন কবাইয়া, অন্ান্ত মাঙ্গলিক-ক্রিয়া 

সমাপন করিতে বাগ্র হইলেন । 

নীতা-দেবীব সহিত রামেব কথোপকথন শেষ হইবার পূর্বেই, লক্ষণ 

সেখানে আমিয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন । এখন সীতা-দেবী বামের সহিত 

বন-গমনে অনুমতি পাইলেন দেখিয়া, লক্ষ্মণ সকাতরে বামে চরণদ্বয 

ধারণ পূর্বক বাম ও সীতা উভয়কে সম্বোপন কবিম্না কহিলেন_ যদি 

আপনাবা উভয়েই বনে চলিলেন, তবে মামাকে আপনাদের সঙ্গে 

যাইতে অনুমতি প্রদান করুন। আমি ধনুর্ধাণ ধবিয়। বক্ষী-স্বরূপে 

আঁপনাদেব 'অগ্রে গমন কবিতে থাকিব। লক্ষণের কথ! শুনিয়া বাম 

তাহাকে নিবৃন্ত কবিবাধ গন্য উপদেশ দিতে থাকিলে, লক্ষণ আবাব 

কহিলেন-_-আপনি "আমাকে সকল বিষয়েই আপনাব অন্ুগমন করিতে 

উপদেশ ও আন্ত দিয়াছেন, আজ আপনার অন্গগামী হইতে আমাকে 

নিষেধ কবিতেছেন কেন ? 

এই গুনিয়। রাম কচিলেন-_ভ্রাতঃ ! আমি বনে যাইতেছি, আবাব 

তুমিও যদি আমার সঙ্গে গমন কব, তবে মদীয় জননী কৌশল! ও স্থসিত্রা" 

মাঁতাঁকে দেবিবে কে? মহাবাজ৷ ত এখন কৈকের়ীর অন্ুবাগে বদ্ধ । 

আর তরত-জননী কৈকেরী-দেবীও ভরতেব রাজ্যাধিকারে প্রমতা হইয়া 

ছুঃখিনী সপরীদিগের সহিত সদ্যবহার করিবেন না, ইহাই সম্ভব। আর 

তরতও রান্জ। হইয়| রৈকেম়ীরই বশবর্তী হইবেন। ন্মুতরাং তিনিও 
বিমাতাগণকে ন্মরণ করিবেন না! বলিয়াই বোধ হয়। এমন স্থলে আমাদের 

উভয়েরই "চলিয়া! যাওয়া কোন মতেই কর্তব্য নহে। পিতৃ-সত্য-রক্ষা"ছেতু 
আমাকে যখন বনে যাইতেই হইতেছে, তখন তুমি এইখানেই থাক । 
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রামেব এই যুক্তি শুনিয়া, লক্ষ্মণ কহিলেন হে বীর! ভরত 
আপনার মাতৃ-ভক্তি ও পবাক্রম, উভয়ই অবগত আছেন। তিনি রাজ। 

হইয়া আমাদের জননীপিগকে অধত্ব বা উপেক্ষা কবিতে বা তাহাদিগকে 
কষ্ট দিতে সাহসী হুইবেন না। কৌশল্যা-মাতাৰ ভবণ-পোষণের জন্া 

কোন চিন্তাই নাই। আশ্রিতবর্গেব প্রতিপালনার্থ ভিনি শ্বরং সহত্্ 

শ্রামেব অধিকারিণী। সুতবাং ভবনেব মন্গেব উপব আনাদিগেব জননী- 

দ্বয়কে নির্ভব কবিতে হইবে ন|। মতএব তাহাদেব জন্য চিন্তাব আবশ্তাক 

নাই। আপনি আমাকে সঙ্ষে লইয়া! আমাকে কৃতার্থ করুন্। বনে 

আমি ধন্ুরর্বাণ ধবিয়। সর্ববিধ বিপদ হইতে আপনাদিগকে বক্ষা কবিব। 

দিবসে আপনাণেব ন্ট ফল-মুঙ্গাদি আহবণ কবিব এবং বাত্রি-কালে 

বিনিদ্র হইয়! আপনাদিগেব প্রভরাঘ নিযুক্ত থাকিব। 

তখন, লক্ষণে যুক্তিব সাধবন্ত/ উপলদ্ধি কবিরা, রাম তাহাকে 

তাহাদের অন্থগমন কবিতে আজ্ঞা ধিলে, লক্ষ্মণ হষ্ট মনে নুহৃদবর্গের 

কাছে বিদায় লইয়া এবং শ্রেষ্ঠ মন্ত্রসকল সঙ্গে লইয়া, পুনবায় বামের 

কাছে আমিলেন। "তখন ধাম তীতাকে কহিলেন__লক্ষ্ণ । এখন আমি 

তোমার সহিত মিলিত হইয। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ও অনুগত-্জন্গণকে 

ধনা্দি বিতবণ কবিতে ইচ্ছ। কবি। তুমি শীত্র বণ্ষ্ঠিনন্দন সুষজ্ঞকে 
এখানে আমিতে বল। লক্ষণে আহ্বানে সুযজ্ঞ আসিলে, বাম ও সীত। 
বথাবিধি তীহার অভ্যর্থনা! করিলেন। তৎপত্সে র।ম নানাবিধ বহুমুল্য 

অলঙ্কার দ্বারা তীহার পুজা কবিয়া, সীতার পক্ষ হইতে স্থ্যজ্ঞেব 

ভারধ্যার জন্ত নানাবিধ অলঙ্কাব এ পর্যস্কাদি প্রদান করিলেন । ন্ত্যজ্ঞ 

আশীর্বাদ কবিরা। প্রস্থান করিলে, অগন্তা ও কৌশীক ্রাহ্মণগণকে এবং 
তৎপরে অন্তান্ত শ্রেষ্ঠ ্রাঙ্গণদিগকে ধনবাশি ও গবাদি বিতরণ কার্ধ্য 

শেষ করিয়া, লঙ্ষ্ণ ও নীতার নহিত গ্লাম পিতার নিকট বিদায় লইতে 
গলিলেন। 
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ন্বিকাম্জ-ভ্রহ্হঞ। 

পৌবজনেরা লক্ষণ ও সীতার সহিত ছত্রহীন রামকে পদব্রজে গমন, 

করিতে দেখিয়া, শোকোচ্ছাসের সহিত নানা খেদোক্তি কবিতে থাকিল. 

রাম নির্বিকার-চিত্তে সেই-সব কথা শ্রবথ কবিতে-করিতে কৈকেন্নী- 

ভবনাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সেখানে সুমন্ত্রেব মুখে বিদায়-গ্রহণ[ঘ 

বামের আগমন সংবাদ শুনিয়। দশবথ বলিলেন--সুমন্ত্র। আমাব ভার্ধ্যা- 

গণকে শীদ্র এখানে আনয়ন কব। নুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ তাহাই কবিলে, 

দশরথ রামকে তথায় আসিতে 'আাজ্ঞ। দিলেন । ভক্ষণ ও সীতার সভিত 

ক্লতাঞ্জলি বামকে দৃব ভইতে দেখিতে পাইয়া দশবথ আলিঙ্গনার্থ যাইতে- 
যাইতে তখনই মুঙ্ছা-প্রাপ্ত ভইলেন। তখন বাম, লক্ষণ ও সীতার 
শুশ্রাধায় তিনি সংজ্ঞ। লাভ কবিলে, বাম কৃতাগ্জলি তইরা তাহাকে 

কহিলেন- মভাবাজ ! 'আমি দগুকাবণ্যে যাইতে প্রস্বত । লক্ষণ ও 

সীতা সন্ির্ধবন্ধে আমার 'অন্গগমন প্রার্থন। কবিতে থাকিলে, আমি নানা 

ুক্তি দ্বার! উাদিগকে নিবুত্ত করিতে পাবি নাই। ন্ুতবাং আমবা তিন 
জনেই বন-প্রস্থানে প্রস্তত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। 

আপনি আমাদের তিন জনকেই বন-গমনে অনুমতি প্রদান করুন্। 

বামের কথ! শুনিয়া দশরথ বলিলেন__বাম ! আমি কৈকেক্ীকে ববদান 
করিনা মোভপ্রাপ্ত, স্থৃতরাং রাজ্য-পরিচালনায় অনুপযুক্ত | অতএব তুমি 

আমাকে নিগৃহীত করিয়া অযোধ্যা-রাজ্য গ্রহণ কর। 

রাম উত্তর কবিলেন-_মহারাজ ! আমি আপনাব বাক্যকে অসত্য 

করিতে চাহি না। আমি চতুর্দশ বৎসর ঝন-বাস করিয়া পুনরাম্ম আপনার 

চরণ বন্দনা করিব। . আপনি ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আপনার 
প্রতিক্রুতি পূর্ণ করুন্। 

তখন নুমন্ত্র কৈবেয়ীকে ন্ুতীক্ষ বাক্যে ভত্খসনা করিয়া, অবশেষে 
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কেছিল--তোমার পুন ভরত বাজা! হউন্ ও অযোধ্য। শাসন করুন্। কিন্ত 
আমর1, যেখানে রাম যাইবেন, সেইখানেই যাইব । তোমার দ্বারা যে 
ঘোর অকার্য্য সাধিত হইল, তাহাতে তোমার রাজ্যে কোন সন্থাহ্ষণই বাস 

করিতে ইচ্ছা করিবেন না ॥ তুমি যে এখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছ না, 

পৃথিবী যে দ্বিধ! হইয়! তোমাকে গ্রাস করিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্যা ! 

ভুমি যে-মাতাব গর্ভে উৎপন্ন॥, তাহাতে তোমাৰ আভিজাত্য ও ব্যবহার 

তোমাৰ মাতাব মতই হইয়াছে । নিম্ববুক্ষে কখনও মধুরাম্বাদ ফল 
ফলে না । আমবা শুনিক়্াছি, তোমার পিত। এক ব্রান্মণেব কাছে বর 
পাইয়াছিলেন, যদ্দার! তিনি প্রাণীদিগেব কথা বুঝিতে সক্ষম হইতেন। 

একদিন তিনি শুইষ! আছেন, এমন সমগ্নে এক নুবর্ণকাস্তি পক্ষীর শব শুনিয়া 

হাস্য কৰিলে, তাহাব পার্্বস্থিতা তোমাব জননী তাহাব হামির কারণ 

জানিতে চাহেন। তখন তোমাৰ পিতা তোমাব জননীকে বুঝাইলেন যে, 

ঠাসির কাবণ বাক্ত কব! নিষেধ । বাক্ত কবিলে, তৎক্ষণাৎ তীহার 

মৃত্যু ঘটিবে। স্থার্মীৰ এই কথা উপহাস-মাত্র ভাবিগ্না তোমাৰ জননী 
তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,_-€তোমাৰ মৃত্যুই হউক, আব যাহাই হউক, তুমি 

নেই গুহা কথা বল। অবন্ঠ, ব্রাহ্মণেব উপদেশ-মত তোমাৰ পিতা সে 

কথ। তোমার জননীর কাছে ব্যক্ত করেন নাই । তুমি ত সেই মাতার 
কন্তা! ! তুমি হুষ্ট-জনোচিত কুপথ অবলম্বন করিয়! কৌশলে দশরথকে 

নিন্দনীয় কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছ। ইহজগতে পুরুষেব। জনকের এবং 

স্ত্রীলোকের জননীব স্বভাব প্রাপ্ত হইল়্া থাকে । «তামার আচরণ দেখিয়া, 

একথ। সত্য বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। 

হুমস্ত্র এইরূপ' মর্খধাতী বাক্য বলিলেও, কৈকেী ম্তাহাতে কিছুমাত্র 

বিচলিত হইলেন ন|। 
তখন দশরথ আজ্ঞ। দিলেন যে, জযোধ্যার ধম-ভাগার, ধান্ত-ভাগ্র, ., 

এবং অন্তান্ত সমস্ত রাটৈশ্বধ্য রামের অনুগমন 'ককুক্। 
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তাহাতে কৈকেক়ী বিষাদ-প্রাপ্তা হইয়া কহিলেন-_-মহারাজ ! পীত- 

সাবাংশ সুরার স্তায়, ধন-ধান্ত-হীন রাজ্য ভরত গ্রহণ কবিবেন না। 

দশবথের কথায়, রাম বলিলেন, _-বন-বাস কালে আমি নাগরিক সুখ- 

সম্ভোগ করিব না, ফল-মুলাহাবেই জীবন যাপন কবিব। আমি অনাসক্ত 

ভাবে বনে গমন কবিতেছি । আমাব সহিত বথ-গজাদি রাট্জশ্বধ্য যাইবার 

প্রয়োজন নাই। যখন ভবতকে বাজা ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন অযোধ্যার 

সমস্ত শ্রশ্বর্ধাই এখন ভবতেব | 

এই বলিয়া বাম চীব-পবিধান কবিতে চেষ্টিত হইলে, স্বয়ং কৈবেরী 

রামের হস্তে চীর প্রদান কবিলেন। লক্ষণ 'ও সীতাও চীব পবিধান করিতে 

থ।কিলে অন্তঃপুবের মভিলাগণ হাহাকাব কবিতে-কবিতে "জম অশ্র- 

মোচন কবিতে থাকিলেন। 

এই সময়ে বশিষ্ঠ কৈকেয়ীকে নানা ভংসনা-বাকা কহিলেন । বশিষ্ঠ 
বলিলেন- সীতার বনগমনে গ্রযোজন নাই । পত্বী গৃহস্থেব আত্মা -স্বরূপা। 

অতএব লতাই বামেব স্থানীয় হইয়া বাজ্য পালন করুন। আব যদি উনি 
রামের সহিত বন-গমন কবেন, তবে আমব19 সকলে এ সঙ্গে বন-গমন 

কবিব এবং পুববাসীগণ ও তাহাই কবিবে। 'আব বোধ ভষ, ভরত ও 

শত্রত্মও বামেব অনুগামী হইবেন তখন তুমি একাকিনী প্রজা-শৃন্ত এই 
অযোধ্যা-বাজ্য শাসন কবিও। জানিও, যে রাজ্যে রাম বাজ! হইতে 

পাইলেন না, সে রাজ্য বন, হইবে; আব যে বনে রাম বাস করিবেন, তাহাই 
বাজা হইবে। তুমি নিজ পুজেব হিতার্থ এই কার্য কবিলে বটে, কিন্ত নিশ্চয় 
জানিও, ইহা তোমার পুত্রের নিতান্ত অপ্রিয় । 

তখন কৌশণ্যা-দেবী সীত|কে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বাক গুরুজনোচিত 

উপদেশ-বাক্য কহিলে, সীতাও কতিলেন--আর্যে ! আমি পিতা-মাতার 

কাছে এই সব কল্যাণকর উপদেশ:দি পাইয়াছি। যেমন চন্দ্র হইতে প্রভ। 
বিচলিত হয না, তেমনি 'নামিও ধর্ম হইতে কখনই বিচলিত! হইব না। 
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তখন রাম, লক্ষণ ও সীতা দশরথকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বন- 
গমনে তাহার অনুমতি লইলে, লক্ষণ প্রথমে কৌশল্যাকে অভিবাদন 
করিয়া, পবে নিজ জননী স্ুমিত্রাদেবীর চরণ বন্দনা কবিলেন। রোদনপরা 

স্ুমিত্রাধেবী লক্ষণে বলিলেন__বৎস! তুমি একান্ত রামানুরক্ত | 

' সেইজন্ত তোমাৰ বামান্থগমন-সন্কল্প হইতে আমি তোমাকে পিবৃন্ত করিতে 
ইচ্ছা! করি না। আমি তোমার বন-গমনে অন্থমতি দিলাম । বন-বাস- 

কালে তুমি পিতা, মাতা! ও 'অযোধ্যার বিরহে কাতব ভইও ন|। তুমি রামকে 
দশবথ স্ববপ, সীতাকে আমাব স্বরূপ, বনকে অমোধ্য হ্ববপ, জ্ঞান করিও 

এবং সর্বদা সাবধানে রাম-সেবায় নিযুক্ত থাকিও। এখন যথা-ন্থুথে 
গমন কর। 

জ্বজ্ব-ঞজ্ীম্ 

এই সময়ে সুমন্ত্র, রথ আনিয়া কৃতাগুলিপুটে বামকে নিবেদন কবিল 
_রাজনন্দন! কৈকেয়ীদেবী আজ হইতেই আপনার , বন-গমন 
চাহিয়াছেন। অতএব এখানে আপনাব রজনী যাপন উচিত নয়। আমি 

রথ আনিয়াছি, 'মাপনাব! বথে আরোহণ কবিলে, আমি সত্বর আপনার্দিগকে 

নগর অতিক্রম করাইয়!, যে-স্থান পর্যন্ত, আপনি ইচ্ছ। করেন, তথা 
লইয়া যাইব। তখন, অগ্রে সীতা, এবং তৎপবে রাম ও লক্ষণ রথে 
আরোহণ করিলে, রাজ-ভবন হইতে হ্ৃদয়-বিদাবক ক্রন্দন-ধবনি উত্থিত 
হইল। বিকল-চিত্ত দশরথ রামকে দেখিবার জন্য “বথ বাথ, রথ রাখ” 
বলিতে-বলিতে গৃহ হইতে বাহিব হইলেন এবং. কৌশল্যা প্হা রাম, 
হা সীতে, হা। লক্ষ্মণ” বলিয়া রথাভিমুখে ধাবমানা হুইতে লাগিলেন। 
তখন রামের আদেশে স্ুুমন্ত্র স্বর রথ-চালন। করিতে থাকিলেও, অযোধ্যা 

নরনারীগণ রামের গুণগান করিতে-করিতে রথের গশ্চাৎপশ্চাৎ দৌড়িতে 
লাগিল। বাত্যা-বিস্ষু সাগরের স্তায় বাম-ব্রিহ-বিস্্ধ সেই. জনস্লাগর 

৮ 
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হইতে উথিত কাতর কল্লোন-কোলাহলে চতুর্দিক পরিপুরিত হইতে 
থাঁকিল। 

রাম চলিয়। গেলে, ুর্য্য অন্তমিত হইলেন, চন্দ্র উদ্দিত হইলেন না, 

গৃহস্থগণ গাহ্স্থা-কার্যে বিরত থাকিল, ধেনুগণ বৎসদদিগকে ছুগ্ধ পান 
করাইতে বিস্বৃত হইল, আকাশ-মগুলে ছনিমিত্ব-নকল দুষ্ট হইতে থাকিল, 
অযোধ্যা-নগরী ভীষণ অন্ধকাবে আচ্ছন্ন হইল! অযোধ্যার সকলেই নিজ- 

নিজ কর্ম ত্যাগ করিয়৷ বামের গুণবাদ ও দশরথের নিন্দাবাদ করিয়া সে 

রাত্রি যাপন করিল। 

এদিকে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ক্রতগামী বথেব চক্রোখিত ধুণি-মণ্ডল 
দেখ! যাইতে লাগিল, রাম-বিরহ-কাতর দশরথ ততক্ষণ নিনিমেষে সেই 
দিকে চাহিয়া! থাকিলেন। পৰে, সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাও যখন দৃষ্টিগোচর 
হইতে থাকিল না, তখন শোকাতিশয্যে তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন । 

কৈকেয়ী তাহাকে উঠাইন্তে গেলে, দশরথ ভৎ্পনা-বাক্যে বলিলেন- রে 

পাপীয়সি! তুই আমার ঙম্পর্শ করিস্ না। তুই ধর্ত্যাগ করিয়া অর্থেরই 
সাধন। করিয়াছিস্, তোকে আমি ত্যাগ কবিয্বাছি। তুই আর আমার 
ভাধ্যা নহিস্ এবং আমিও তোর স্বামী নহি। এমন কি, তোর দাস-দাসী 
আমার ভৃত্য নহে এবং আমিও তাহাদের প্রভু নহি । ইহলোকের ত 

কথাই নাই, আমি পরলোকে গমন করিলে, তোর পুত্র তরত, রাজ্য প্রাণ্জি- 

হেতু গ্রীতি-বশে ' আমার উদ্দেশে যাহা দান করিবে, তাহাও আমি গ্রহণ 

করিব না। 
তখন কৌশল্য। দশরথকে উঠাইয়! তাহার অঙ্গের ধুলি মার্জনা! করিলে, 

শব-দহন-কারী বাক্তি স্গানাস্তে যেমন বিষঞ্জ-বদনে গৃহে. প্রত্যাগমন করে, 

তদ্ধপ ছঃখিত-ভাবে পুরী প্রবেশ পূর্বক তিনি রাম-জননী কৌশল্যার গৃহে 
গমন করিলেন। সেখানে তিনি অবিরত পুর্রন্য়ের জন্ত এবং সীতার জন্ 
বিলাপ, করিতে-করিতে' বলিলেন--কৌশল্যে! আমি তোমাকে দেখিতে 
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পাইতেছি না। তুমি আমাকে স্পর্শ কর। মামাব দৃষ্টি রামের অন্ুগমন 
করিক্নাছে, এখনও গপ্রতিনিবৃত হ নাই। 

দশরথের এইরূপ ভয়ানক অবসন্ন ভাব দেখিয়া কৌশল্য! বছ বিলাপ 
করিতে থাকিলে, স্মিত্র-দেবী তাহাকে সাম্বনা দিতে থাকিলেন। 

এদিকে, অমাত্যবর্গ বলপুর্বক দশরথ ও তাহাব আত্মীয়-্বজনকে 
রথান্ুগমনে নিবৃত্ত কবিলে ও, পৌবজনগণ কিছুতেই নিবৃন্ত হইল না। সেই 

জনরাশির মধ্যে অনেক জ্ঞান-বুদ্ধ ও বয়োবুদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া, রাম রথ 
হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে তাহাদের সহিত গমন এবং নান! কথান়্ 
তাহার্দিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে থাকিলেন । এমন সময়ে যেন 

ত্রাহাদেব গতিবোধ নির্দেশ করিয়াই তমস নদী দৃশ্তমান! হইল। 
তখন বনবাসের সেই প্রথম বাত্রি রাম তমসা-তীবেই যাপন করা মনস্থ 

করিলেন । সেখানে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত, রাম ও সীতা জন্য, তৃণ-শযা! প্রস্তত 

করিলে, রাম কেবলমাত্র জল পান করিয়াই তাহাতে শয়ন করিলেন । 

রজনী শেষ হইবাব পূর্বেই রাম গাত্রোখান করি 'দখিলেন যে; তাহার 
অনুগমনকারী ক্লান্ত পুববাসীগণ নদীতীবে গাঢ় নিদ্রাগত। এই অবসরে 

পরপারে গিয়। বন-পথে প্রবেশ কবিবার জন্য তাভারা পুনরায় রথারোহণ 

পূর্বক তমস! পার হইয়া অবরণ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে 

পৌরজন রামকে না দেখিয়া হঃখিত মনে অযোধ্যা প্রত্যাবৃত্ত হইল। 

তাহার! দেখিল, তখনও অযোধ্যাবাসী সকলে গৃহকর্মাদি ভু ভূলিয়৷ কেবলি 

রামের জন্ত বিলাপ করিতেছে। 

এদিকে, রাম বেগ-গামী রথে বন্দু গমন করিয়া, রাত্রি থাকিতে গোমতী 

নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ক্রমে ব কোশল-রাজ্য অতিক্রম করিলে, রাম 

অধোধ্যার দিকে মুখ করিগ্না করযোড়ে অযোধ্যাকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন-__অগ্নি কাকুতস্থ-পরিপালিতে ! *আমি তোমাকে এবং তোমার 

অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিতেছি, পিভৃ-সত্য- 
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পালনাস্তে প্রতিনিবৃত্ত হইয়। আমি আবার তোমা্দিগকে দর্শন করিব। . 
তারপর রাম দেখানকার জানপদগণ, যাহার! বন্গামী রামকে দেখিতে 

আসিয়াছিল, তাহাদিগকে মধুর বচনে বিদায় দিয়া কোশল-রাজ্যান্তগত 
বন্থতব সমৃদ্ধ গ্রাম অতিক্রম পূর্বক খধি-সেবিতা! গঙ্গা-নদীবতীরে এক বৃক্ষ- 
মূলে সেনিনকাব মত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

ল্লাহ্ম ও ভ্নিহ্বাদ-ভি ওুওজ্ছ 

বাম ঘেখানে আশ্রষ লইলেন, উহা! শৃঙ্গ বেব-পুরেব সন্নিকট । শুঙ্গবেব- 
পুবের রাজার নাম গুহ | ইনি নিষাদ-জাতীয় এবং বামের প্রিয় সখা । 

গুহ, তীভার রাজা-মধ্যে রামেব আগমন বার্তা পাইয়া, অমাত্যাদি-সহ 

রামকে দেখিতে মাসিলে, বাম আনন্দে লঙ্গণেন সচিত গু৬কে অভ্যর্থন 

কবিলেন। গু রামকে আলিঙ্গন পূর্র্বক বামেব উপস্থিত অবস্থ! 
দেখিয়। সবিনয়ে বামকে নিবেদন কবিলেন_-ভে মহাবাহো ! অযোধ্যাতেও 

যেমন আপনাব পুর্ণ অধিকাব, আমাব এই ক্ষুদ্র বাজ্যে, আপনার অধিকার 

সেইরূপই জ্ঞান কবিবেন। আপনাব মত অতিথি লাভ কর! কোন্ 
ভাগ্যবানের ঘটে ? এখন মাপনাব কি প্রগ্োজন সাধন করিব, তাহাই 

আদেশ করুন্। 

গুহ এইরূপ কহিয়া, নানাবিধ-ভোজ্য-সামগ্রী ও অর্থ্য বামকে প্রদান 

করিলে, রাম অনুরাগ-ভবে সখা গুহকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন_ 

সথে! তুমি আমান আগমন শুনিয়াই আমাকে দেখিতে আসিয্লাছ, 
ইহাতেই আমি যথেষ্টি সথকৃত হইয়াছি। তোমার আনীত ভোজ্য 
দ্রব্যার্দিও আমি* অঙ্গীকার করিলাম। কিন্তু আষি এখন পিতৃ-সত্য 

পালনার্থ তাপস-ধন্মাবলন্বী'। ন্ুতরাং ভোগার্থ এঁ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিত 
পারি না। তবে, অন্ষের জন্ত প্রায়োজনীয় খাস্ত পাইলেই আমি 
সম্পূজিত হইব। 
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পরে রাম ও সীতা বিশ্রাম করিতে থাকিলে, গুহ লক্ষণের জন্ত সুখকর 

শয্যা রচন! করিয়া বিশ্রামার্থ লক্্পণকে অনুরোধ কবিলে, লক্ষণ কহিলেন--. 
মিত্র! বাম ও সীতা তূমি-শব্যায় শয়ন কবিতেছেন, এমন অবস্থায় আমাব 
কোনরূপ স্থখ সম্ভোগ কব! কর্তব্য নহে । এই বলিয়া! লক্ষ্মণ, নুমন্ত্র ও গুহের 
সহিত কথাবার্তায় রাত্রি কাটাইয়! দিলেন । 

প্রতাষে ঘখন চাবিদিকে কোকিলগণেব ধ্বনি ও মযুরগণেব কেকা- 

বব শ্রুতিগোচব হইতে থাকিল, তখন বাম গঙ্গ! উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছ। 
করিলে, গুহেব আদেশে তখনই সুন্দৰ নৌকা! আনীত হইল। তখন 
বাম স্ুমস্ত্রকে মিষ্টবচনে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ কবিগেও, 
নুমন্ত্র রামের জন্ত হুঃখ ও বোদন করিতে থাকিলে, রাম তাহাকে সাম্বন। 

ও উপদেশীদি দিয়া কহিলেন_ ন্বুমন্ত্র! তুমি মামার জন্ত ছুঃখ কবিও না! । 

বরং শ্ীপ্ব অযোধা।য় গিষ। পিতাকে আমাব কুশল-বার্ত। জ্ঞাপন কর এবং 

তাহাকে বলিও যে, তিনি আমাদেব জন্ত শোক ন। কবিষ়। ভবতকে শীত 

যৌবরাজো প্রতিষ্ঠিত করিলে ত্াহাব শোকেব লাথব হইবে। জননী 
ও অন্ত মাতৃগণকে বলিবে যে, বনে আদিয়। আমি কোনরূপ ছুঃখ 
পাইতেছি না, শোকও করিতেছি না ॥ তীহাবাও যেন আমাদেব জন্য 
শোক না কবেন। চতুর্দশ বংনব পূর্ণ হইলেই আমব! অযোধ্যায় 
প্রত্যাগত হইয়! তাহাদ্দেব চরণ বন্ধন! করিব । ভরতকেও আম্বার এই 
উপদেশ জানাইবে যে, তিনি দশবথের প্রতি যেমন ব্যবহার করিবেন, 
মাতৃগণেব প্রতিও যেন সেইরূপ ব্যবহার করেন, যেমন তাহার জননী 

কৈকেরী-মাতাকে,' তেমনি আমার জননী কৌশল্যাদেবীকে ও লক্ষণের 

জননী সুমিত্রা-দেবীকে সমানভাবে পৃক্ত। করেন। 
* সুমন্ত রামের এই-সব সঙ্গত উপদেশাবলী শুনিষ্াও রামরে কহিল-_ 

মহাভাগ! আপনার আদেশ ও উপদেশ শুনিয়াও আমি কেবল আপনার 
প্রতি গ্সেহ-প্রুক্ত রীতি বজ্ঘন পূর্বক আপ্রনার কখার উপর. কথ! 
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কহিতেছি, আমায় ক্ষমা করিবেন। আপনাকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া 
আমি সেই পুত্র-শোঁকাতুর! বিহ্বল! জননীর ন্যায় অযোধ্যা-নগরীতে ফিরিব 
কেমন করিয়া? আসিবার-কালে অযোধ্যাবাসীগণ আপনাদিগকে দেখিয়! 

যেরূপ কাতর-কণ্ঠে বিলাঁপ করিয্লাছিল, এখন শুন্তরথ ও আমাকে ফিরিতে 
দেখিলে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে । আর কৌশল্যা-দেবী 
আমাকে দেখিয়া “মুমন্ত্র, রামকে কোথায় রাখিয়া আসিলে” বলিয়! মৃচ্ছিত৷ 

হইবেন, তখন তাহাকেই বা কি বলিয়। সাম্বনা দিব? আপনাকে 

ছাড়িয়া আমি অযোধ্যা ফিরিতে পারিব না। আপনি আজ্ঞা! করুন্, 
রথ ও অশ্ব লইয়া আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকি । আপনাব এই অশ্বগণও 

শুন্তবথ বহন কবিষ্া! অযোধ্যায় ফিরিবে না। বরং, বনে আপনাদিগকে 
বহন করিয়া তাহাব৷ সুখী হইবে । নি্দিষ্ট-কাল অতীত হইলে, এই রথে 
আপনাদিগকে লইয়া আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবৃভভ হইতে পাইলে পরম 

আনন্দ লাভ করিব। আপনি ভূত্য-বৎসল প্রভুর পুত্র । সুতরাং 'ভক্ত- 

ভ্বত্ের মঞ্নাবাঞ্ছ। পুর্ণ ককন্। আমাকে আপনাদেব লঙ্গেই রাখুন্। 

স্মস্ত্রের দৈন্ত-যুক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিগা রাম তাহাকে বুঝাইয়া 
বলিলেন-_হে ভন্তবৎসল সুমন্ত্র! তুমি যে আমাকে আন্তবিক ভক্তি কর, 

তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু তবুও, আমি তোমাকে আমার সঙ্গে 

না রাখিয়৷ অযোধ্যায় প্রত্যাবৃ হইতে বলিতেছি, তাহার কারণ এই 

যে, তোমাকে প্রত্যাগত দেখিলে আমার বন-বাম সম্বন্ধে কৈকেয়ী-ম।তার 

মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকিবে না এবং তখন আর তিনি আমার ধাগ্মিক 
পিতাকে 'অসত্যবাদী * বলিয়া! ভাবিভে পারিবেন না । ভরত রাজ! হওয়াই 
আমার অভিপ্রায়। কারণ, তাহাতে কৈকেম্বী-মাত৷ স্থুখ-লাভ করিবেন। 

ভরতকে আনিবার জন্ত তোমার প্রয়োজন হইবে । অতএব তুমি লীন 
অযোধ্যায় ফিরিয়া! যাও। 

তখন রাম গুহকে বলিলেন--সথে ! অযোধ্যার মঙ্গিকটে এইস্থানে, . 
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যেখানে আমার আত্মীয়গণ সর্বাদাই আমিতে পারিবেন, তাপদ-ধশ্্বাবলন্থী 
হইয়া! এখানে আমার বাম কর! উচিত নয়। নতুবা, তোমার রাজ্যে 
থাকিয়া আমি পরম স্ুখলাভ করিতাম। অতএব আমি এখনই জটাধারণ 
পূর্বক আরও নির্জন বনে গমন কবিব। 

তখন রামের আদেশে বট-ক্ষীর আনীত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহা! 

দিয়া জট। করিয়! বান প্রস্থাবলম্বী হইলেন । 

ভিজতে ওপ্রন্থান্ন ূ 
তাহারা অবিলম্বে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইতে থাকিলে, সীতা। গঙ্গা- 

দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করি কহিলেন-_গঙ্গে! আপনার আশীর্ববাদে 
আর্ধাপুত্র রাম নির্বিিষ্নে বন-বাস সমাপন কবিলে, যখন আমর! প্রত্যাগমন 

করিব, তখন আমি বিখিধ উপকবণে আপনাব পুক্তা করিব। এখন 
আপনি আমাদিগেব প্রতি প্রসন্ন! হউন্। 

গঙ্গার দক্ষিণ তীবে অবতরণ কবিয়া, বামের উপদেশ-মত অগ্রে 

ধনুর্ধাবী লক্ষণ, মধ্য সীতা এবং পশ্চাতে রাম, এইভাবে তাহারা সেই 
ব্নপথে চলিতে লাগিলেন। পরে সমৃদ্ধ বংস্য-প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়! সেইখানে 
তাহার! রাব্রি-যাপনার্থ এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

বিশ্রামকালে রাম, পিতা ও মাতৃছয়েব ছুববস্থা ভাবিষ্না লক্ষণের কাছে 

বিলাপ করিতে-করিতে বণিলেন - ভ্রাতঃ ! আজ বাত্রিতে আমর! জন্পদ- 

বহিভূ'তি ও স্থমন্ত্র-বিরাহিত হইক্! গ্ররৃত পক্ষে বনবানী। এখন অযোধ্যায় 
পিতা না জানি কতই হুঃখে শয়ন করিতেছেন এবং কৈকেরী-মাতা। কতই 
স্থখে ভরতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন ! তরতের জন্ত সাম্রাজ্য কামনায় 
কৈবেয়ী-মাতা দশরথের বধ-সাধনে প্রবৃত্ত ন| হইলেই স্তঙ্গল। আমার 

মনে হয়, যেন দশরথের প্রাণাস্ত,। আমার বনবাম ও ভরতের রলাজ্যপ্রাপ্তি 

সাধন করিবার ভন্তই কৈকেরী-মাত। আম্মুদের গৃহে ,আদিয়াছেন। এখন 
সৌভাগামত্তা কৈকেন্ী-যাতার কুব্যবহারে .ঘ্বামাদের জননী খ়কে 
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না জানি কত কষ্টই ভোগ কবিতে হইবে । এইবপে সেই বাত্রিতে সেই, 
নির্জন বনে লক্মণেব কাছে বাম জনক-জননীদেব জন্য বছ বিলাপ কবি 

থাকিলেন। পবে লক্ষণ তাহাকে নানা'বাক্যে সাস্বনা দিলে, তিনি ও 

সীতা শয়ন কবিলেন। 

প্রভাতে তীভারা গঙ্গা ও নমুনাব সঙ্গম স্থলেব দিকে প্রস্থান কবিয়া 
অল্নকাল-মধোই সেইস্থলে ভব্দঘাজ-মুনিব নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং পবিচষ-প্রদানান্তে মুনি কর্তৃক সমার্চিত হইযা, সেইখানেই বজনী 
যাপন কবিলেন। মুনি, বামকে সেইখানে বাস কবিতে বলিলে, বাম 

কহিলেন--ভগবন্। এ আশ্রম অতি স্থুখকব ও নির্জন হইলেও জনপদের 
অতি সন্গিকট । স্ততবাং আমবা এখানে বাস কখিতেছি শুনিয়া, লোকে 

সর্বদাই আমাব ও সীহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসিবে । অতএব 

'মআামি অ'বও দুব বনে বাস কবিতে চাই। এ ব্ষষে আপনি আমাকে 
উপদেশ ককন্। 

ভবথাজ মুনি বামেব অভিপ্রায় অবগত ভহুষা কহিলেন,_এখান হহতে 

দশক্রোশ অন্তরে চিত্রকট নামে এক মনোবম পব্বহ আছে । সেখানে 

অনেক মুনি-খধষিবাও বাস কবেন। সেই নির্ঞন স্থানে তুমি স্থখে বাস 

কবিতে পাবিবে। 
পবদিন প্রভাতে তাহাবা ভবদ্বাজ-মুনিকে যথাবিধি অভিবাদন কিয়া 

যমুনাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। অচিবে তীহাব! যমুনা-তীবে উপস্থিত 
হইলে, লক্ণ কাষ্ঠথণ্ড সংগ্রহ কবিয়া এক তবণী নিম্মাণ এবং তদ্রপবি 

শুষ্ক পত্র ও বেতন-ঞত। দ্বাব৷ সীতাব জন্ত বসিবাৰ স্থান কবিলে, তাহার 

দ্বাব। তাহাবা যমুনা উত্তবণ কবিলেন। নীতা গঙ্গা পাব হইবাৰ সম. 
যেমন গঙ্গকে সম্বোধন কবিষাছিলেন, এখন যমুনাকেও তন্দরপ সম্বোধন 

করিয়। মঙ্গল কামনা কবিলেন। যমুনাব অপব তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, লীত' 
স্টাম-নামক বিশাল বট-বুক্ষকে আরাধনা করিলে, তীহাব যমুনা ও তৰ্তীব- 
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বর্তী বানব ও ময়ুরাদি-সেবিত শ্তামল বনভূমির অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ 
কধিতে-কবিতে চলিতে লাগিলেন। পরে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, তাহার! 
বমুনা-তীরবন্তী এক সমতল স্থলে সে রাত্রির মত বাস কবিলেন। 

পরদিন তাভারা ভবদ্বাজ-কথিত মুনিগণ-সেবিত পবম বমণীয় চিত্রকুট- 
পর্বতে বান্সীকিব আশ্রমে উপস্থিত হইয়। যুনিবরকে মভিবাদন করিলে, 

মুনিবর স্বাগত জিজ্ঞাসার্দি কবিবাব পবে, তীহাদ্দিগকে চিত্রকূটেই বাস 
কবিতে উপদেশ দিলেন । মুনিব উপদেশে রাম গ্রীত হইয়, ক্ষণে কুটার 
নিশ্শাণেব আদেশ দিলে, লক্ষণ অবিলম্বে কুটাব নিন্াণ করিলেন। পরে, 
নথা-বিধি বাস্তশান্তি-আদি ক্রিয়া সযাপনান্তে তাহাবা বৃক্ষ-পত্রাচ্ছাদিত, 

বাতাতপ-নিবারণক্ষম সুন্দব কুটাবে 'প্রবেশ কবিষা সেই বমণীয় পর্ববতাশ্রয়ে, 
মুগ-বিহঙ্গ-সম।কুল। মাল্যবতী-নদীব তীবে স্বুথে বনবান করিতে 

লাগিলেন । 

লেস্পন্লঞা ও ন্ফৌৌম্ণল্যা 

এদিকে গুহ, রামকে* বিদায় দিয়া লুমন্ত্রেরে সহিত অনেকক্ষণ 
কথাবার্তী কহিবাব পবে স্ব-্থানে প্রস্থান কবিলে, স্ুমন্ত্র নিতাস্ত ছুঃথিত- 
মনে অবোধ্যাভিমুখে প্রতাবৃত্ত হইল । নগবে প্রবেশ কবিষ়া স্মন্ত্র সর্বত্রই 
কেবল বিলাপ-ধ্বনি শুনিতে-শুনিতে দশবথ-গৃহে প্রবেশ পুর্ববক তাহাকে 
বামোক্ত কথাগুলি যথাযথ নিবেদন করিলে, বাক্যহীন দশরথ তখনই ুচ্ছ্ণ- 
প্রাপ্ত হইলেন। . তখন কৌশল্যা ও স্ুমিত্রাব শুশ্রষায় তাহাব মুচ্ছ 
অপনোদিত হইলে, কৌশল্যা কভিলেন__-হে মহাভাগণ! অবণ্য-বাসী রামের 
দুত-দ্বরূপে স্কুমন্ত্র তোমাকে রামেব কথাগুলি বলিবাব, জন্য দণ্ডায়মান, 
তুমি কেন তাহাকে সম্ভাষণ কবিতেছ না? স্বয়ং ঘোব ছুঃখকর কার্য 
করিয়া, এখন তাহার অন্ত লজ্জিত হইতেছ, কেন ? তুমি যাহার তয়ে সুমন্ত্রকে 
রামের কথা জিজ্ঞাস কবিতে পারিতেছ না, সেঁই কৈকেম়ী এখানে নাই। 

৯ 
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অতএব তুমি নির্ভয়ে স্থুমস্ত্রকে সম্ভাষণ কব এবং তাভাব কাছে বাম-বার্ডা 

শুনিয়। আশ্বস্ত হও। 

তখন দশবথ স্থুমন্ত্রকে বাম, লক্ষ্মণ ও সীত। সম্বন্ধে নানা কথ। জিজ্ঞাস! 

কবিলে, বাম স্ুমন্ত্রকে যে-সব কথা দশবথকে বপিবাব জন্য কহিয়। ছিলেন, 
বিষগ্র-হদষ সুমন্ত্র বা্প নিকদ্ধ কে ও স্মলিত বাক্যে সেই সমস্ত কথ। 

তাহাকে নিবেদন কবিল। 

দশবথ গুমন্গেব মুখে এ-সব কথ। শুনিযা! অতীব পোকাচ্ছন্ন হইয়া 
কৌশলাকে কহিলেন-_দেবি। আমি বামশোক কপ যে ভীষণ ও 
অপ|ব মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, বোধ হয়, তাহা হহতে আব উত্তীর্ণ হইতে 

পাবিব ন|। 

দশবথেব বাক্যে কৌশল্যা ভীতা হইয়া বনু বিলাপ কবিতে 

থাকিলে, সুমন্ত্র নানা প্রবোধ বাকা কহিয! বিধায় গ্রহণ কবিল। তখন 

কৌশল্যা, বনবানী বাজ পুত্রদ্ধয়েব ও বনখাসিনী বাজ পুত্রবধূব সর্বাবিধ কষ্টেব 
কথা দশ্বথকে বলিতে পাগিলেন। কৌশ্লা। আব খলিলেন, ন্মু্দীর্ঘ 

বন বাস কাল পুর্ণ কবিষ্না খাম অধোব্যার় ফিবিগা আসিলেই ভবত 

তাহাকে বাজ্য ও বাজকোধষ ছাড়িয়া! দিবেন কেন? আব ৬বত যদি তাহাই 

কবিতে চাহেন, তবে পুকষ শ্রেঠ বাম কনিষ্টেব ভুক্তাবশিষ্ট ভোগ ফরিতে 

সম্মত হইবেন কিরূপে? আহা । বাম তোমাবই হাতে নিহত হইল এবং 

সব্ব প্রকাবে নিহতা হইলাম আমি! ম্বামীই নাবীব প্রথম! গতি, পুত্র 
দ্বিতীয় গতি এবং জ্ঞাতিগণ তৃতীয়। গতি । এ ছাভা, নাবীব পক্ষে আব 
গতি নাই । আমাব- প্রথম গতি তুমি কিন্তু তুমি ত আমাব নহ? দ্বিতীয়া 

গতি রাম, সে ত তোমা কর্তৃক নির্ধামিত , তৃঠীবা গতি জ্ঞাতিগণ, 
তন্মধ্যে লক্ষ্মণ ত বামেব সহিত বনবামী, এব* অন্তেব। নিশ্চঘই ভরতানুগত 

হইবে । স্থৃতবাং, আমিই সর্ব প্রকাবে নষ্ট হইলাম | এবং কেবল 
আমব। নহি, কৈকেয়ী-ছাড়া৷ অন্ত সপত্ীগণ, অমাত্যগণ ও এই রাজা- 
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নিবাসী লোক, সকলেই নষ্ট হইল! কেবল হর্ষ-প্রাপ্ড হইল তোমার 

শ্রিয়তম। ভার্যা কৈকেম্ী এবং তাহাব পুত্র ভরত ! 

শেল-সম দারুণ বাক্য-বাণে আহত হইয়। দশরথ কহিলেন-__দেবি ! 

তুমি ত কখনও কাহারও প্রতি নির্দয় ব্যবহার বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ 

কর না। তবে আমার প্রতি আজ এমন নিদারুণ হইতেছ কেন? 

একে ত আমি অসহা কষ্ট পাইতেছি, তাহার উপর আবাব তুমি বাক্য- 
বন্ত্রণা দিও না । 

এই বলিতে-বলিতে পূর্ব-কৃত এক ঘটনা! দশবথেব ম্মরণ-পথে উদ্দিত 

হইলে, তিনি কহিতে লাগিলেন__-দেবি! আমি যে এই নিদারুণ কর্ম 
করিলাম, কেন আমার এবপ বুদ্ধি-ত্রংশ হইল, এই কথা ভাবিতে-ভাবিতে 
এক পূর্বব-কাহিনী মনে পড়িতেছে। আমি যখন যুববাজ ও অবিবাহিত, 
তখন আমি অত্যন্ত মুগয়াসক্ত ছিলাম । এবং এ কাধ্যে এমন পাবদর্শী 
হইয়াছিলাম যে, দূৰ হইতে পশ্তব শব্ধ-মাত্র শ্রবণে, অদৃশ্তে বাণ ত্যাগ 

করিয়াও সফল-কাম হইতাম। এইজন্য আমি “শব্দবেধী” বলিষ্কা খ্যাত 

হইয়াছিলাম। বাত্রিকালে *অন্ধকাবে জন্তব শব্দ শুনিয়া তাহার প্রতি বাণ- 

ত্যাগে আমার বড়ই আনন্দ হইত। বর্ষাকালে একদ। অন্ধকারাচ্ছন্ন 
বাত্রিতে জল-পানার্থ সবযুতীবে সমাগত এন্দস-মহিষ-মৃগার্দি যে-কোন জন্তব 

জল-পান-শব্ধ শুনিয়া! তাহাকে হনন করিব, এই উদ্দেশ্তটে আমি সরযু-তীবে 
গিয়াছিলাম এবং জল-মধ্যে কুস্ত ভুবাইলে যেবুপ শব হয়, সেইবূপ শব্দ 
হইতে থাকিলে, উহা! জল-ক্রীড়া-রত হস্তীর শব্ধ ভাবিয়া বাণ নিক্ষেপ 
করিলাম। তখন সেই বাণে বিদ্ধ এক বালকের স্ত্বার্তনাদ শ্রবণে আমি 
সেখানে গিয়া দেখি.যে, এক তাপস-কুমার আমার ঝণে বিদ্ধ হ্ইয়া 
হাহাকারে কহিতেছেন-.কে এমন নৃশংস থাকিতে পারে যে, আমার মত 

নিরপরাধ তাপসের প্রতি বাণ নিক্ষেপ, করিল! সামি নিজে মরিলাম, 
তাহাতে ছুঃখ করি না। এই বাণে আঁমার.সহিত আমার অন্ধ পিতা- 
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মাতও মবিলেন, ইহাতেই আমি শোক-পীভিত হইতেছি। তাহাব! বৃদ্ধ 
জবাগ্রন্ত ও অন্ধ । আমি তীহাদেব এক-মাত্র পুত্র ও যন্টি-স্ববূপ | 

আজ তাহাদেব জন্য পানীয় জল লইতে আসিধাছিলাম। হায়। তীহাব! 
হয় ত জলভাবেই প্রাণত্যাগ কবিবেন। 'আমি মবিলে ানহাদদেৰ ভবণ- 

পোষণই বা কে কবিবে? আহা । এক বাণে আমবা তিনজনেই মবিলাম ৷ 

কোন্ অপবিত্র চেতা ও মুড এমন কার্য কবিল ? 

এইবপ বিলাপ কবিতে কবিতে, মেই তাপস কুমাব, ধনুব্বাণ ধাবী 

আমাকে দেখিতে পাউষা এবং মাম।বখ পধিচয় অবগত হইদ্লা পুনখাষ 

পিতা-মাতাব জন্য বিলাপ কবিতে কবিতে কহিলেন--বাঘব ! আমাব পিতা 

শাপানলে আপনা দ্ধ কবিবাব প্ুব্ষহ আপনি শ্ববং তাহাকে এই 

ংবাদ প্রদান কবিযা ক্ষম। প্রার্থন। বকন। এগ বণ্সি। কিছুক্ষণ পবেই 

খাষি কুমাব প্রাণ শাগ কবিলেন। 

তখন মামি সেভ ঘটে ছল লইয়া নাপপ ঞুমাবেব পিতাব কাছে গমন 

কবিলাম। তীাহাবা পত্রে জল-নানযান বিপস্ব পেখিয। চিপ্তিত-চিত্ে 

পবস্পৰ কথা কভিততছেন, এমন সমযে আমাব পদশব্দ শুনিয়া তীহাব! 

বলিলেন- পুত্র মাজ হোমাব এত বিম্ব হল কেন? তুমিঠ আমাদের 
দৃষ্টি ও গতি। এখনও কথা কঠিতেছ না কেন? 

তখন আনি ভীতচিন্তে তাহাদের সন্নিকট হইষা বলিলাম-- 

মহাত্মন। আমি আপনাদেব পুর নহি। আমি ক্ষত্িয়। আমাব নাম 

দৃশব্থ। চবদৃষ্ট বশে মামাব দ্বাবা এক গঠিত কম্দ সাধিত হইয়াছে : 

আপনাদেব পুর শুন্য-কৃন্ট জলে ডুব।ইয়া উহ! পূর্ণ কবিতেছিলেন । 'ন্ধকাকে 

দূব হইতে আমি “সই কুস্ত-পৃধণ-এবকে হস্তী-শ ভাবিম্বা, সেই শখ পক্ষে, 

বাঁণ ত্যাগ কবি। সেই বাঁণেই আপনাদেব পুত্র নিহশ হইয়াছেন । অজ্ঞ/ন- 

ব্শতঃই আমার দ্বাব। এই ঘোর পংপকাধ্য অনুষ্লিত হইয়/ছে। আমি সমন্যই 
নিবেদন কবিলাম । এখন আমাব প্রতি আপনাব আদেশ শিবোধার্য্য | 



অযোধ্যা-কাণ্ড ৬৯ 

অন্ধ-মুনি তখন কহিলেন-_-মহারাঁজ ! তুমি স্বয়ং আসিয়া নিজ-কত 

পপ-কর্শের জন্য ক্ষম! চাহিতেছ, নতুবা ব্রহ্গ-জ্ঞান-সম্পন্ন মুনি-ত্রতাবলম্বীর 
প্রতি শন্ত্রাঘধতের জন্য তোমাৰ শির এখনই শতধা বিদীর্ণ হইত এবং 

তোমাব বংশও লোগ পাত ॥ মাহা! হউক, ভুমি আমাদিগকে মৃত পুত্রের 

কাছে লইয়া! চল । 

আমি তাহাই কৰিলে, তাহাব৷ পুত্রেব উদ্দেশে বু খিলাপ কবি! 

শবদেহের অন্ত্োষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং মুনি, তৎপরে 
বলিলেন__রাজন্! আমবা উভয়ে চিতারোহণ করিয়া প্রাণভ্যাগ কবিব। 

এই প্রাণত্যাগ-কালে আনার পুত্রেব জন্ত বেমন যনোদ্বঃখ হইতেছে, 
তুমিও পুত্র-বিনৃে গ্রাণতাগ-ক।ণে এইবপ ছুঃখ পাইবে । আমাৰ প্রতি 

এই শাপ প্রধান কঁপিয়। জন্ধ মুনি ভার্ধাব সহিত চিতাবোহণ করিয়া প্রাণ- 

ত্যাগ কবিদ্নে। 

কৌশল্যাকে এঠ কথা বণিয়া দএবথ অবসন্ন হইব! পাঁড়লেন এবং 

পূর্বর্ৃত পাপে ও মুনিব পাপে পুত্র-ধিবহজনিত এই অসম্থ কষ্ট পাইতেছেন, 

অতএব তীাভাব মুত্যু সম্পিকট, এহরূপ ভাবিতে-ভাবিতে প্রাণত্যাগ 

কবিলেন। 

তখন অন্থঃপুরস্থ মহিলাগণ কোৌশল্যা*্ভবনে উপস্থিত হইয়! বিলাপ 
করিতে থাকিলে, কৌশল্যা-ধেবী নিক ক্রোড়ে মৃত স্বামীব মস্তক ধারণ 
কবিক্বা। কাধিতে-কাধিতে কৈকেম়ীকে বণিলেনু-_বে দ্বষ্টে! এতপিনে 

তোর মনন্ক'মন! সিদ্ধ হইল, বাম ভার্ধ্যাব সহিত নির্বাসিত হইয়াছেন, 
এখন দশরথও চলিয়া গেলেন এবং সেই সঙ্গে আমিও ধাইব। তখন 

তুই নিষণ্টকে রাজা-নুখ ভোগ করিস্। হার! কুজাৰ্ কুচক্রে চালিত 

হইয়। তুই রঘু-কুলের কাল হইলি ! 
কৌশল্যা ও .অন্তান্ত মহিণাগণ বনুণ্ববিলাপ করিতে থাকিলে, বশিষ্ট- 

প্রমুখ অমাত্য-দকণ বিলাপ-কারিনী কৌশল্যা-দেবীকে স্থানাস্তয়িত| 



শ9 রায়ায়ণ 

করাইয়া, দশরথের শবদেহ তৈলপুর্ণ কটাহে রক্ষা! এবং ভরতের আগমনের, 
পূর্ব যে-সকল ক্রিয়া কর্তব্য, তাহ! সম্পাদন করিলেন। 

অতুম্বাঞ্খ্যান্স ভ্ভল্ভ্রম্ভ 

প্রত্যাগত স্থমন্ত্রেব মুখে বামের বন-বামের কথা শুনিয়া, অযোধ্যায় 

সে রজনী অতি দীর্ঘ বলিয়া সকলেরই বোধ হইতেছিল। দশরথ-হীন 
অযোধ্যায় মেই রজনী প্রভাত হইলে, বাজা-সন্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা 
নির্ধারণেব নিমিত্ত মার্কপ্ডেয়, মৌদগল্য, বামদেব, কাশ্ঠপ, কাত্যাননন, গৌতম, 
জাবালি ইত্যাদি মহাষশ ব্রাহ্গণগণ সভাস্থ হইয়া, বাজ-পুবোহিত বশিষ্ঠের 

সম্মুথে আসীন হইলে সেই সভায় আলোচন। হইতে লাগিল,__দশরথ নাই, 
রাম ত লক্ষ্মণেব সঙ্গে পূর্বেই বনবানী হইয়াছেন, ভবত ও শত্রপ্ধ কেকয়- 
রাজ্যে বাস কবিতেছেন, স্থৃতবাং বাজ্য এখন অবাজক। অবাজকতার 

মত অনিষ্টকব ইহ-জগতে আব কিছুই নাই। অবাজক দেশে সত্য-ব্যবহার 
লোপ পায়, কেহ কাহারও বাধা থাকে না, নর-নারীগণ ইচ্ছামত 

বিচরণ কবিতে পায় না, বাবসায়-বাণিজ্য নষ্ট হয়, উৎসবাি বন্ধ হয়, 

কলাবিষ্যা লোপ পায়, যোগী, খাষি ও মুন্গণ দেশ হইতে পলায়ন 

কবেন। অনাজক দেশে কেহ কাভাবই পালক নভে, সকলেই সকলের 

ভক্ষক। 'অরাক দেশে ভৃতাই প্রভূ, চৌরই প্রতাপশালী ও নাস্তিকই 

সন্মানিত তইয়! থাকে । এইরূপে তীহার। পৃথক-পৃথক্-ভাবে অরাজকতার 
দোষ কীর্থন করিয়া, কোন-এক ইক্ষকু-নন্দনকে বাজপদে অভিষিক্ত 
করিবাব জন্য বশিষ্ঠকে অন্রবোধ করিলেন। 

তাহাদের বাক্যাবলী শ্রব্ণ করিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন__দশরথ ভরতকেই 
রাজ। করিতে প্রচ্িশ্রুত হইয়াছিলেন। ভরত এখন ভ্রাতা শত্রত্নের সহিত 
মাতুলালয়ে "বহিয়াছেম। অতএব তাঁহাকে এখানে আনিবার জন্ত সন্বর 

ক্রহগামী অন্বাবোহণে "দূত পাঠান হউক্। এ বিষয়ে এখন আর-কিছু 
করিবার নাই। | 



অধোধ্যা-কাণ ৭১ 

বণিষ্ঠের এই যুক্তি-যুক্ত প্রস্তাবে, সকলে “তথাস্ত” বলিলে, তখনই সুক্ষ 
দুতগণ প্রেরিত হইল । তাহার! জ্রুতগামী অঙ্থে আবোহণ পুর্ববক বহুগ্রাম, 
নগর ও জনপদ-সকল অতিক্রম করিয়। এবং বন নদ-নদী উত্তীর্ণ হইয়া 
সেই রাত্রি-মধ্যেই কেকয়-রাজের রাজধ|নী গিবিব্রজপুরে উপস্থিত হইল। 

ইহাবই পূর্ব্ণ বজনীতে ভবত তীহার পিতা-নম্বন্ধে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন 
দেখিয়া সমস্ত ধিন সেই চিন্তাস্ বিষঞ্ণ ছিলেন। এমন সময়ে, অযোধ্যা 

হইতে দূত্গণ 'আমিগা! তাতাকে অভিবাদন করিলে, তিনি অতি-ব্যন্তে তাহা- 
দিগকে জিজ্ঞাসা! কবিলেন_ আমার পিতা দশরথের কুশল ত? রাম 
ও লক্ষ্মণ কেমন আছেন? ধন্শনিরতা রাম-জননী আধ্যা কৌশল্যা-দেবী 
আর লক্ষণ ও-শক্রত্ন-জন্নী ুমিত্রা-দেবী, ইহাদের মঙ্গল ত? আর 
মর্দীয় জননী কৈকের়ী-দেদী সুস্থা আছেন ত ॥ 

ভরত আপঙ্কিত-চিত্তে জিজ্ঞাস! কবিলে, দূতগণ কার্যা-হানির আশঙ্কায় 
প্রকৃত-কথ৷ গোপন কবিয়া উত্তব করিল__হে নর-ব্যান্্! আপনি ধাহাদের 

কুশল জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, তীঙারা কুশলে আছেন । সম্প্রতি ব্রাজ-লক্ষমী 
আপনাকে ববণ কবিতে উদ্ভত।। আপনি শ্রাত্ব রথ-যোজনার আদেশ 

করুন্। 
তখন ভরত, মাতামহেব নিকট অনুমতি লইয়া রখারেহণে দৃতগণ-সহ 

অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন। অষ্টম দিবসে তিনি অযোধা-নগরীৰ 
সমীপবর্তী হইলে কৌতুহলান্বিত হইয়া! সারঘীকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
মারথে ! রাজধি-পালিতা অযোধ্যানগৰবী এমন আনন্দহীনা! বলিয়া বোধ 
হইতেছে কেন? যে নগরীর কোলাহল ও আনন্দ-ধ্বনি দূব হইতে শুন! 
বাইত, আজ সেই নগবী এমন নিস্তব্ধ বলিয়! বোধ হইতেচ্ছে কেন? আমি 
অনুমান করিতেছি, রাজ্যে কোনরূপ ভীষণ অমঙ্গল 'ঘটিয়াছে 1 

নগরে প্রবেশ, করিয়া! ভরত আরওগবিষাদ-গ্রন্ত হইলেন। যাইতে- 
যাইতে ভরত দেখিলেন, গৃহস্থদিগের গৃহ্ঘার-সকল এবং ' পথ-সকল 



ণৎ বাঙার়ণ 

অমাজ্জিত ও ধূলি-ব্যাপ্ত। কোথাও অগুরু-ধৃপাদিব সুগন্ধ নাই, দেবালয়- 
সমূহ পুষ্পমালা-হীন, জনতাহীন ও ্রীত্রষ্ট এবং নবনাবী-সকলেই অপ্রসন্ন 
ও গৈহ্য-ভাবাপন্ন । ঘোবতব অনিষ্ট আশঙ্কা! কবিয়া ভবত বাঁজ-পুবীতে 
প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন, বাজ-পুবীর অবস্থ! আরও শোচনীয | তখন 
চিন্তাব্যাকুল চিন্তে ভবত পিতৃভবনে পিতাকে ন! দেখিয়া, স্বীয় ভবনে প্রবেশ 

কবিলে, কৈকেয়ী তাঁহাকে সম্বর্ধন। কবিলেন। কৈকেয্ী ভবতকে স্বাগত 

প্রশ্নাদি কবিলে, ভবত যথাযথ উন্তব দিষ! ব্যাকুল-চিন্কে জননীকে জিজ্ঞাস! 

কবিলেন__মাঁতঃ! আমি পিতাকে দেখিবার জন্য প্রথমে এইখানেই 

আসিলাম। তিনি কি কৌশল্যা-মাতাব গৃহে আছেন? তিনি ভাল 

'মাছেন ত? 
তখন বাজ্যলোভ মোভিতা কৈকেধী ঘোব অপ্রিয় সংবাদ ভবত 

প্রিয়বৎ মনে কবিবেন হাবিয়া উত্তৰ কবিলেন--পূত্র ! অন্তে সকলেই যে 

গতি প্রাপূু ভয়, তোমান পিভা সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
জননীব মুখে এহ নিধাকণ সংবাদ শুনিয়া বত ভুমিতলে পড়িয়া 

পিতাব জন্য বিলাপ কবিতে-কবিতে কহিলেন -আমি মাতৃলালয় হইতে 

যাত্রা কবিবাব সমযে মনে-মনে এই হাবিয়া আনন্দিত ভইয়ছিলাম যে, 

বামকে বাজ্যাভিষিক্ত কবিষা* পিত। যজ্ঞান্তান কবিবেন। কিন্ত সেই 

হিতাকাজ্ষী পিতা এখন কোথায়! বাম-লক্ষ্ণ উাভাব সৎকার কবিয়া ধন্ত 

হইয়াছেন । কেবল আমিই প্রকৃত ভ'গাজীন! আব, আমাৰ প্রতি 
পবম স্নেহণীল বামই বা কোথায় ? বোধ ভয়, তিনি 'আমাব আগমন-বার্তী 
প্রবণ কবেন নাই ।' মৃতাকালে পিতা কি উপদেশাদি দিয়! গিয়াছেন, 

তাহাও শুনিতে" ইচ্ছা কবি। ভবত এই-সকল বার্তা শুনিতে চাহিলে, 
কৈকেয়ী বথার্থই বলিলেন_-তোমার পিতা মৃত্যুকালে' “হা বাম” “হা 

লক্ষণ», “হা সীতে””" বলিয়া বিলাপ. কবিতে-করিতে পরলোক প্রাপ্ত 
হুইয়াছেন। মৃত্যুর পুর্বে 'তিনি কেবলই এই বলিয়া ছুঃখ করিয়াছেন-.. 
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হারা লক্ষণ ও সীতাব সহিত রামকে প্রত্যাগত দেখিবে, তাহারাই 
না। চতুবা কৈকেরীর কথখ।-মধ্যে আর-একটা ছুঃসংবাদের আভাস পাইয়া, 
5বত বিষঞ্জ-বদনে পুনবায় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন- সেই ধরা রাম, 
হণ ও সীতার সহিত কোথায় গিয়াছেন ? 

ভবতেব পক্ষে প্রিয়-সংবাদ জ্ঞান কবিয়া কৈকেনী অক্লানবদনে এ 

প্রশ্নেব উত্তরে কভিলেন-_ পুত্র ! বাম, চীর পরিধান কবিয়৷ লক্ষ্মণ ও সীতার 

নিত বনবাসী ভইয়।ছেন। 'কৈকেয়ীর মুখে এই অপ্রত্যাশিত কথ। শুনিয়া, 
নর্দমল রাম-চরিত্রে কোনবপ কলঙ্ক স্পর্শে আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া ভরত 

প্রশ্ন করিলেন-জননি ! রাম কোন ব্রাহ্মণের ধন হরণ বা কোন নিম্প।প 

| দবিদ্র ব্যক্তিকে হিংসা কবেন নাই ত? অথবা কোন পর-স্ত্রীর প্রতি 

মাসক্তি প্রদর্শন করেন নাই ত? তবে সেই অপাপবিদ্ধ ও ধার্মিক রামকে 

(পিতা নির্বাসিত কবিলেন কেন? 

বিশ্ময়ান্িত ভবতেব এই প্রগ্নেব উত্তবে কৈকেয়ী কহিলেন,__-না, রাম 

কোন পাপই কবেন নাই । এ্র-সব পাপ ব৷ কোন পাপকার্ধ্য বাঞ্নের দ্বার! 

সম্ভাবিতও নয়। বহু পুব্ধ হইতে মহারাজ আমাকে ছুইটী বর-দানে 
প্রতিশ্রত ছিলেন। তিনি বামের রাজ্যাভিষেকের উদ্ভোগ করিতে 

থাকিলে, আমি সেই ত্ুইটা বব লইতে প্রার্থনা করি। এক বরে তোমার 

বাজ্য।ভিষেক এবং দ্বিতীয় বরে চতুর্দশ বংসবের জন্ত রামের বন-বাস। 
সত্যবাদী মহারাজ! তাহাতে স্বীকৃত হইলে, রাম পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু বন- 
গমন স্বীকার কবিলেন। লক্ষ্মণ ও সীত! ্বেচ্ছায় রামের অন্ুগমন কবিয়া- 
ছেন। এখন তুমি বিচলিত হইও না । পিতাব জন্য শোক সংবরণ করিয়া 
যথাবিধি তাহার প্রেত-সৎকাঁব সম্পাদন কর এবং তৎপরে রাজ্যতি- 

বিক্ত হও । 

তখন ভরত, সমস্ত ব্যাপারই যে তাহার জননী কৈকেন্বী কর্তৃক 
সংঘটিত, তাহ! বুঝিতে পারিয় ছুঃখে, শোকে ও ক্রোধে অতিশয় বিচলিত 

১৩ 
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হইলেন। তিনি কৈকেরীকে কহিলেন- অযি নৃশংসে ! তুমি রামকে 
নির্বাসিত কবিয়া! দশরথকে নিহত করিয়াছ ! আমিও তোম! কর্তৃক নিহত 
হইলাম! হায়! পিত। অগ্নি-গর্ভ অঙ্গার আলিঙ্গন কবিয়া দগ্ধ হইলেন ! 

ভূমি কাল-বাত্রির ন্যায় আসিয়! এই মহ্ান্ বংশ ধ্বংদ করিলে! এই 
বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী এবং অন্য প্রাতাগণ তাহাব 

আদেশবর্তী হইঘা থাকেন। অন্ান্ত রাজকুলেও এইরূপ। রাজকন্ঠা 
হইয়াও 'তবে তোমাৰ এ কুবুদ্ধি কেন হইল? যাহা হউক, আমি 
তোমার ইচ্ছা! পূর্ণ করিব না। আমি সেই বনবাসী শ্বরন-প্রিক্ন রামকে বন 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত কবির! দাস-ভাবে তীহাবই সেবা কবিব। অগ্নি নৃশংস- 

চরিতে ! তুমি বাজ্যলোভে ধর্শষ্টা হইয়াছ ! তুমি আমার মাতৃরূপিলী শত্রু ! 
তুমি আমাকে পিতৃঠীন, ভ্রাতৃদ্ব4-পবিত্যক্ত ও সর্বজনের অপ্রিয় করিয়া 
তোমার পাপভাব আমাকে দিয়। বহন কবাইতে ইচ্ছ! করিয়াছ ! ধিক্ 

এমন জননীকে ! 
এই সময়ে ভবতের বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়া! শোকরকরিষট কৌশল্যা-দেবীঁ 

অতি কষ্টে ভরতেব কাছে আসিয়। ভৎ্গনাত্মক বিলাপ কবিতে থাকিলেন। 

নিরপরাধ ভরত কৌশল্যা-মাতাব বাকাবাণে মন্াহত হইয়া, তাহার চরণ- 
স্পর্শ পূর্র্বক বলিলেন যে, এ বিষয়ে তাহাৰ কোন অপরাধ থাক ত দুরের 
কথা, এবপ ব্ষিম ও বিসদৃশ ব্যাপার যে এখানে সংঘটিত হইয়াছে, তিনি 
তাহার আভাস পর্য্যন্ত 'অবগত ছিলেন নাঁ। এই বলিতে-বলিতে ভরত 
আবেগ-ভরে এ বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অজ্ততাকে কৌশল্যা-মাতার কাছে দৃঢ 
করিবার জন্ত নানাবিধ কঠোর ও কঠিন শপথ এবং যাহার প্ররোচনার 
রামের রাজ্যাভিষেকের পরিবর্তে বনবাঁস ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি ভীষণ- 

ভীষণ পাপের আরোপ, করিতে থাকিলেন। তখন কৌশল্যা-দেবী ভরতকে 
কহিলেন--বৎন | তুমি, আর শপথ করিয়। আমাকে গীড়িতা করিও ন|। 
তুমি যে ধর্ম হইতে অন্ুমান্র বিচলিত হও নাই, ইহাই আমার পরম 
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সৌভাগা । এই বলিয়া কৌশল্যা-দেবী ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন । 

এদিকে ভবতের আগমন-বার্তী পাইয়া বশিষ্ঠ আসিলেন এবং 
ভবন্তকে বলিলেন--হে রাজপুত্র ! শোক কবিও না। মহাবাজার প্রেত- 

নংস্কার এখনও হয় নাই। শীঘ্র তাহাই সম্পাদন কর। 

বশিষ্ঠেব কথায় ভবত পিতার প্রেত-কার্য্যে ব্যগ্র হইলেন। তখন 
বালোচিত সমাবোহে দশবথেব প্রেত-ক্রিয়। নিম্পন্ন এবং দশ-পিবসান্তে তাহার 
শান্ধ-ক্রিয়৷ সুুসম্পন্ন হইয়া গেল। 

এই সময়ে একিন ভরতেব কাছে শকত্রত্ন রামের জন্ত বিলাপ করিতে- 
কবিতে ভত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, _রাম পিতৃ-আজ্ঞয় বন-বাস 
স্বীকার কবিলেও তেজস্বী লক্ষ্মণ পিতাকে নিগৃহীত করিলেন না কেন ? যে 
বাজ! বমণীর বশীভূত হইয়া! উন্মার্গগামী হয়, তাহার নিগ্রহ কবাই ত 
উচিত ছিল। 

এমন সময়ে নানা ভূষণে ভুষিতা, মর্বাঙ্গে চন্দন-লিপ্তা, কুরূপু। কুজা 
বজ্জুবন্ধ! বানরীব স্তায় দ্বাবদেশে আসিয়া! ঈাড়াইলে, প্রতিহাবী তাহাকে 
আকর্ষণ পূর্ববক শক্রদ্রেব ন্মুখে আনিয়। কহিল-_-প্রভে। ! এই পাপীয়সীই 
সকল 'অনর্থের মূল। ইহাবই মন্ত্রণায় চালিত! হইয়া কৈবে়ী-দেবী মহান্ 
শুভ সময়ে এক ভয়ঙ্কব শুভ ঘটন! ঘটাইয়াছেন। আপনি ইহার যথোচিত 

নিগ্রহ করুন। তখন ক্রোধান্ধ শক্রপ্নকে মন্থরা-নিগ্রহে উদ্ধত দেখিয়া ভরত 
কহিলেন,--ভ্রাতঃ ! রমণী-মাত্রেই অবধ্যা | অতএব ক্ষাস্ত হও। বাম 

আমাকে মাতৃঘাতী বলিয়া ঘ্বণ! কবিবেন, শুধু এই ভয়েই 'মামি কৈকেম়ীকে 
হনন কবিতেছি না। আমব! কুজাব নিগ্রহ কবিয়াছি শগুনিলেও বাম 
আমাদের সহিত কথা কহিবেন না । অতএব তুমি নিবৃত্ত হও । 

দশরথের মৃত্যুর পরে চতুর্দাণ দিবসে অভিষেকের আয়োজন প্রস্তত 
হইলে, অমাত্যগণ ভরতের-সমীপে 'গিয়৷ নিবেদন করিলেন-_হে রান্জ- 
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নন্দন ! অভিষেকে আয়োজন হইয়াছে । আপনার দর্শনার্থী হইয়! পৌর- 
জন-সকল আপনাব আগমন প্রতীক্ষা) করিতেছে । অতএব আপনি 

আসিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হউন। 

তখন দৃঢ়-ব্রত ভবত অভিবেক-স্থলে গিয়া মকলকে স্োধন পূর্বক 

কহিলেন__এই বংশে জ্যেষ্ঠ ন্রাতাই রাজাধিকারী। আমি বনে গিয়া 
রামকে ফিরাইম্া আনিব। তিনিই আপনাদেব বাজ! হইবেন। অতএব 
তাহাকে আনিবাব জন্ত অবিলম্বে চতুব্ঙ্গ সেনা সজ্জিত হক 
এবং পথ প্রস্ত্ত কবিবাব জন্য উপযুক্ত লোক-সকল এখনই প্রেবিত 

হউক। 
অভিষেকের জন্য নির্দিষ্ট দিবসে প্রাতে স্ততি-বাদকেব৷ স্তি গান 

করিতে এবং দ্বন্দুনি নিনাদিত হইতে, থাকিপ। ইহাতে ভরত আরও 
শোক-সন্তপ্ট হইয়া, বাবংখাব “আমি বাজ! নহি, “মামি রাজ। নহি” বলিয়। 

সেসব বন্ধ করিতে আদেশ কবিলেন। পবে ভবত অভিষেক-সভায় 

গিয়া দেখিলেন, আর্্যগণ-বেষ্টিত বশিষ্ঠ কর্তক অধিষ্ঠিত সভা! পুণিমা 
রজনীব শোভা ধাবণ কবিয়াছে। ভবত সেই নভায় উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠ 

কহিলেন_-বংস ! দশরথ, বাকা দ্বাবা! তোমাকে তীাহাব এই রাজ্য প্রদান 

করিয়া গিম়্াছেন । তীহাব সেই বাক্য রক্ষাব জন্য তোমার জোষ্টভ্রাতা 

রাম তাহা ভোম।কে দিয়। বন-গমন করিয়াছেন । অতএব, এখন তুমি 

অভিষিক্ত ভ্ইয় পৈতৃক রাঙ্গ্য পালন কব। 

তখন ভরত কহিলেন-_চিরাচরিত প্রথ। আমি কেমন করিয়া ভর্গ 

করিব? দশরথেব মৃত্যুতে এ রাজ্য তাহার জোষ্ঠপু্র রামের । স্থৃতরাং 
আমি অন্যের, বিশেষতঃ রামের এই রাজ্য কখনই গ্রহণ করিতে পারি ন|। 

তাহা করিলে, আমি এই নিষ্ষলঙ্ক কুলের কলঙ্ক বলি! ঘোষিত হুইব। 
অরপ্যস্থ সেই রামই এ রাজ্যের রাজা এই বলিয়া! ভরত, রামের উদ্দেশে 
প্রণাম করিলেন তরত্র আরও কহিলেন__আমাদের গম্য পথ প্রস্তত 
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করিবার জন্য লোক-সকল প্রেরিত হইয়াছে । আমি কল্যই বামোদ্দেশে 
বঙ্-যাত্র! করিব 

সভাস্থ কলে একেই বামের প্রতি 'মত্যস্ত 'আ।সন্ত, তাহার উপরে 

ভরতেব মুখে এইরূপ ধর্শ-সঙ্গত কথ গুনিয়া আনন্দে বিগলিত হইলেন । 
তখন ভরত, ক্ুমন্ত্রকে রথাদি প্রস্তত করণে সত্বব হইতে আদেশ করিলেন । 

শলাক্মোদেছিশ্ণে জভ্ভশ্লতভ্ডিশ্ল হাম্মজ্ন 

রামকে বন হইতে প্রতিনিবুত্ত কবিবাব জন্য ভবত যাত্রা! করিবেন, 

শুনিয়। সকলেই আনন্দিত এবং যথাযোগ্য 'আয়োজনাপি সম্প।দিত, হইল। 

ব্রাঙ্মণগণ, পুবোভিতগণ, এক লক্ষ অশ্ব।বোী এবং অন্ন লোকজন, রাজ- 

পুবীৰ মভিলাদিগেব মধ্যে কৌশল্য।, সুমিত্রা ও কৈকেরী-দেবী, সকলেই 
বাম-দর্শনেব জন্য বাগ্র হইয়। নন-যাত্রার্থ প্রস্তুত হইলেন । পরদিন ভরত 

ও অন্যরন্ত সকলে শু5-মাত্র! কবিয়! অচিবে বাম-সখা গুহেব শাসিত শৃঙগবের- 

পুবে উপস্থিত হইলেন। সে-দিন ভবতেব আদেশে সেই "গঙ্গাতীরস্থ 
মনোরম স্থানেই সকলেব খাসস্থান নির্দি& হইল। 

এদিকে বথ-অশ্ব-গজ-সম্বগিত অপুর্ণব সেনা-বাহিনীব আগমন দেখি! 
জ্ঞাতি-বেষ্টিত গুহ ভাবিলেন, ভরত সম্প্রতি বাজপদে অধিষ্ঠিত হ্ইয়।! 

রাজ্যকে নিক্ষণ্টক করিবাব জন্য বামেব ধিকদ্ধে অভিযান কবিয়াছেন । 

রামকে হনন করিতে পাবিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পাবেন। যদি 
এই অনুমান সত্য হয়, তাহ। হইলে এই অভিযান যাহাতে গঙ্গা-পার হইতে 

না পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্তক । কিন্তু য্দি ভরতের 

কোন কু-অভিগ্রায় ন! থাকে, তাহ! হইলে বরং তাহাদের গঙ্গা-পারের জন্য 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই উচিত। এই ছুই প্রকার ব্যবস্থার আদেশ করিয়া, 
গুহ যথাযোগ্য 'উপহার-্রব্য লইস়্া। ভরতকে সম্বর্ধনা কৰিতে গেলে, সুমন্ত 
দুর হইতে"গুহকে দেখিয়া! ভরতের কাছে ওহের পরিচয় প্রদান করিল। 
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সুমন্ত ভরতকে বলিল, নিষাদ-জাতীয় গুহ এ প্রদেশের রাজ! ও রামের 

সখা। এ প্রদেশ গুহের স্ুপবিচিত । হ্থুতরাং রাম এখন কোথায় আছেন, 

গুহের কাছে সে সংবাদ নিশ্চিতই পাওয়া যাইবে । 

গুহেব পরিচয় পাইয়া ভরত গুহকে তাহাব নিকট আসিতে অনুমতি 

দিলে, গুহ যথোচিত সম্মান পূর্বক ভরতের সম্মুখীন হইয়! নিবেদন 
করিলেন - মহাবাজ! সৈন্ত-সামস্ত-সহ আপনি আমাব আতিথা গ্রহণ 

করিলে আমি কৃতার্থ হইব। আপনাদের প্রয়োজনীয় সকল-দ্রব্য ও 

আয়োজনই প্রস্তুত আছে। 
ভরত, গুহের মাতিথ্য স্বীকাব কবিয়া কহিলেন - রাম আম।ব জোষ্ঠ 

ভ্রাতা, সুতবাং পিহৃ-তুল্য । আমাব অন্থুপস্থিতি-কালে তাভাব বাজ প্রান্তিব 
ব্যাঘাত ও বন-বাস সংঘটিত হইয়াছে । নামহ প্রকৃত বাজ্যাধিকাবী। 

সুতরাং তাহাকে বন-ব!স হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জনাই আমি অযোধা 
হইতে আসিষাছি! তুমি আমাব সহায় হও। দৈনা-সঙ্গে আমাব 
আগমনে তুমি কিছুমাত্র আশঙ্কিত 5ইও না । 

ভরতের মুখে এই মহ্দভিপ্রায় অবগত হইয়া গুহ অত্যন্ত গ্রীতিলাভ 
কবিলেন এবং কভিলেন_-মহাভাগ ! আপনি অসাধাবণ স্বার্থতাগী 

মহাপুরুষ । বিনা বত্বে রাজ্য পাইয়াও আপনি শুধু ধর্মান্থরোধে তাহা 
গ্রহণ করিতেছেন না, পরম্থ রামকেই রাঞ্জা করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। 

অতএব আপনি ধন্য! জগতে চিবদিন আপনাব যশ ঘে/ধিত হইতে 

থাকিবে। - 

এই বলিয়। গুহ, রাম-লক্রণের সহিত তীঁহাব যে-সব কথা হইয়াছিল, 
বাম কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন, এই-সব আন্ুপুর্ব্বিক বিবৃত কবিয়া 

ভরতকে গুনাইলেন। , গুহ আরও বলিলেন যে, তিনি রামকে এইখানেই 
থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অযোধাঁব এত নিকটে থাকিলে 

সর্বদাই তাহাকে ও সীতাকে দেখিতে লৌক-সকল 'আাসিতে থাকিবে, এই 
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আশঙ্কা তাহার! দুব বনে যাইতে অভিলাষী হইয়া! এইখানে বসিয়া 

জটা-ধারণ পূর্বক চিত্রকূটে চলিয়া গেলেন। 
গুহের কাছে বাম-পম্থন্ধে কথাগুলি শুনিয়া, রাম ও সীতা৷ যেখানে 

বাত্রিতে শয়ন করিয়াছিলেন, অমাত্যগণের সহিত ভবত বৃক্ষতলে সেই 
তণশয্যা দেখিলেন এবং কৌশল্যা-দেবীকেও দেখাইলেন। যিনি রাজ! 
দশবথেব জ্যেষটপুত্র এবং ধিনি তাহাব পুত্র-বধূ , তীহ।র! বৃক্ষতলে তৃখ-শয্যায় 

বাত্রি যাপন করিয়াছেন এবং কেবল এক বাত্রির জন্য নহে, তাহার! 

যেখানে আছেন, সেইখানে প্রতি রাত্রিতে তৃণাস্তরিত-ভূমি-শযায় শয়ন 
করিতেছেন এবং চত্ুর্দান বৎসব কাল এইব্ূপই করিতে থ।কিবেন, এই 

ভাবিয়া নকলেই মশ্রুমোচন কবিতে থাকিনেন ॥ ভবতেব মনও বিচলিত 

ও বৈবাগ্য-ভাবান্বিত হইয়া উঠিল। 

সেইখানে বাত্রি অতিবাহিত কবিয়া! পিন প্রতাষে ভরত গমনোগ্ত 

হইলে গুহের ব্যবস্থায় অল্প লময়েব মধোই সৈন্য-সামন্ত-সমেত গা! পার 

ইয়া! তাহার। ভণদাজ্রেব আশ্রম অভিমুখে যাইত্তে থাকিলেন। অনতি- 

বিলম্বে তাহার! প্রয়াগে উপস্থিত হইলে, পাছে মাশ্রম-গীড়। হর, সেইজন্য 

প্রশ্নাগের বনে মন্ব গজাধি ও সৈন্য-সামস্ত বাখিয়৷ ভরত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ 

পূর্বক ক্ষৌম-বগন পরিধান কবিয্া। এব: : পুবোহিত ও ব্রার্থগগণকে অগ্রে 

করিয়। ভরছবাজ-মুনিব সহিত সাক্ষাৎ কগিলেন। ভবহান্ প্রথমে বশিষ্টের 

সশ্ম।নন করিয়া, পরে অন্যান ব্রাহ্মণগণকে এখং ভবতকে সম্থর্ধন! পূর্বক 

জিজ্ঞাসা করিলেন-__তুমি রজা-প্রাপ্ত বইসা অকপ্টকে তাহা! ভোগ 

করিবার নিমিত্ত রামের অনিষ্ট-কামন! করিতেছ না ত 

র্ধার্জের, প্রন্নে ভরত, অতি দীন-ভাবে উত্তর করিল্নে-_ভগবন্! 

আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তবে আমার জীবন- 

ধারণে ধিক! আঁমি এ ব্যাপারের বিন্বু- :বিমর্গও অবগত ছিলাম না এবং 

কাম আোষ্ঠভাত হইয়াও রাঙ্যাধিকারে বঞ্চিত, পর্ত বনবাসী হইবেন, 
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ইহা! আমার স্বপ্পেব অতীত | এইজন্য আমি তাহাকে প্রসর করিয়। 
বন-বাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আশায় তাহাব চবণ-দর্শনার্থ বনে 

আসিয়াছি। বাম এখন কোথায় আছেন, 'আমাকে বলুন। আমি শীঘ্র 

সেই-খানে যাইতে ইচ্ছা করি। 
ভব্হাজেব প্রশ্নে ভবত হয়ত মনংক্ষু্ন হইয়া! থাকিবেন, এই ভাবিয়া 

তাহাকে প্রসন্ন কবিবাব নিমিত্ত ভবদ্াজজ কহিলেন,__হে পুক্রধ-ব্যাত্র! তুমি 

রঘুকুলে জন্মিয়াছ । সুতবাং গুক-সেবা, ইন্দিয়-দমন ও সাধু-জনের অন্ুগমন, 
এই তিন গুণই তোমাতে সম্ভব । তবু আমার বিশ্বাসকে দুঢ় করিবার 

নিষিত্ত তোমাকে এপ প্রশ্ন কবিয়াছিলাম। রাম এখন লক্ষণ ও সীতার 
সহিত চিত্রকৃট-পর্বতে অবস্থান কবিতেছেন। তুমি নাজ এখানে আমার 

আতিথ্য গ্রহণ কর। কলা প্রান্তে চিত্রকূটে গনন কবিও। 
ভরছ্বাজের ইচ্ছান্থুসারে ভবত শ্বজজনের মতিত সেধিন সুনিব আতিথ্য 

গ্রহণ করিলে, ভবদ্বাজ 'ভরতেৰ মাতৃগণকে দেখিতে চাহিলেন। তখন 

ভবত, জোষ্ঠ-মাতা বাম-জননী কৌশপ্যা-দেবীব গুণগান পূর্বক তাহার 
সহিত মুনির পবিচয় করাইযা, পরে মধাম-মা'তা লক্ষ্ণ-ভননী সুমিত্রাব 

সহিত মুনির পবিচয় কবাইলেন। সর্নধশেষে, ভবত ক্ষোভে ও রোষে গদ্গন 

বাক্যে ও 'আবক্ত-লোচনে নিক্স-জননীব নান! দোষ কীর্তন পূর্বক তাহাকেও 
মুনির সহিত পধিচিত কবাইলেন। 

তখন মুনিবব ভবতকে, শান্ত কবিবার নিমিত্ত কহিলেন_-ভরত ! তুমি 
কৈকেনীর প্রতি দ্ধ হইও না। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার জননী 
কু-অভিপ্রায়ে যে কুকারর্ধ্য কবিয়াছেন, তাহার ফল শুভই হইবে। চতুর্দশ 
বৎসর রাম বনবাচস থাকিলে, তাহার দ্বাবা! দেবতা ও খষিদিগের বাঞ্ছনীয় 
অনেক হিতকার্ধ্য সাধিত হইবে। 

মূনিব কাছে বিদায় গ্রহণ পুর্বক ভরত সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে 
আদেশ করির। চিত্রকুট-পর্বতে গমনা্থ প্রস্তত হইলেন । 'অবিলম্ে সেই 
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বিপুল সেন! বাহিনী ও অন্যান্য সকলে রাম-দর্শনার্থ সহর্ষে গমন করিতে 

থাক্ষিল। ছুর্গম ও নিস্তব্ধ কানন-মধ্যে সহস! অসংখা লোকজনের ও 

অর্থ-গজ-রথাদির কলরবে চতুদ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিলে মৃগ-পণ্ড- 
পক্ষীগণ ভীত হুইয়। পলায়ন করিতে থাকিল। এইরূপে বহুদূর গমন 

করিবার পরে, তাহার! মন্দাকিনী-শোভিত চিত্রকূটে উপস্থিত হইলে, পাছে 

আশ্রম-পীড়! হয়, এইজন্য ভরতের আপেশে সৈন্যগণ ও অশ্বগজ-রথাদি 
দূরেই অবস্থান করিতে থাকিল । 

্্জন্কুক্ে ভ্ভল্লভ্ভ 

এদিকে রাম, লক্ষণ ও সীতার সহিত মনোহর চিত্রকূটের সুখ-বাসে 
পরম পরিতৃপ্ত হইয়া অযোধ্যাব রাজ-সুখও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছিলেন । 

সীতাকে সঙ্গে লইয়। রাম যখন হংস-সারস-সেবিতা, কুস্থমিত বনরাজি- 

শোভিত, বিচিত্র-পুলিন! মন্দাকিনীব সৌন্দর্য্য উপভোগ কবিতেন, তখন 
তিনি সীতাকে বলিতেন--প্রিয়ে, এঁ দেখ মন্দাকিনীব তীর্থে মুগ সকল 

জল-ক্রীড়া করিতেছে, এ ছেখ খাষিগণ 'অবগাহন পূর্বক উপাসন! করিতে- 

ছেন, এ দেখ মধুব-ভাষী চক্রবাক্ সকল তটারোহণ করিতেছে । 
এই সব দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হয়। চ্লুমি এই পর্বতকে অযোধ্যা, 

জন্তর্দিগকে পৌরজন এবং এই মনোরম! মন্দাকিনীকে সরধূ জ্ঞান কবিতে 

থাক কল্যাণি! লক্ষণ নিয়ত আমাব সেবায়, নিযুক্ত, তুমিও আমার 

অনুকূল! ভার্ধা।। আমি তোমাদেব সহিত এই চিত্রকুটে বাস, এই 

মন্দাকিনীতে ত্রিসন্ধযায় স্নান এবং এই বনানীব ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া 
অযোধ্যা-রাজ্যের স্পৃহ? করিন!। 

এইরূপে তাহার চিত্রকুটে স্থথে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন 
রাম দূরাগত কোলাহ্ল শ্রবণ করিয়া, লক্ষণব্বে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে 
বলিলে, লক্ষণ এক শাল-বৃক্ষে আরোহণ পূর্ধ্বক দুরে বিপুল সেনা-বাহিনী 

১১ 
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ও অশ্ব-রথ-গজাদি দর্শন কবিয়া রামকে কহিলেন-_ আর্য ! অনি নির্বাণ 

ককন্, সীতাকে গুহা-মধ্যে থাকিতে বলুন্ এবং ধনুর্বাণাদি প্রর্তবত 

রাখুন। কৈকেয়ী-ননন ভরত নিষ্কণ্টকে রাজ্য-ভোগ করিবার নিমিত্ত 
আমাদিগকে হনন কবিতে আসিতেছে । যাহাঁব কাবণে আপনি বাজাচ্যুত ও 
বনবাসী, সেই ভরতকে হনন কবিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। শুধু 
তাহাকে কেন, আমি কুজাব সহিত কৈকেয়ীকেও বধ কবিয়। পৃথিবীব 

পাপ মোচন করিব। 

তখন ভবতেব প্রতি লক্ষণের এইবপ ক্রোধান্বিত ভাব দেখিয়া, তাহাকে 

সাম্বন। দিবার নিমিত্ত রাম কহিলেন-_লক্ষণ ! ভরত যদি সল-বলে 'ও 

উৎসান্টে এখানে আসেন, তাহ। হইলে আমাদেব ধন্ুতেই বা কি করিবে, আর 

অসি চম্র্তেই বা কি করিবে? আমি পিতৃ-সত্য পালনে ব্রতী, অুতরাং 

ভৰব্তকে নিহত করিগা অপবাদেব সহিত রাজ্য-গ্রহ্ণ কবিতে কোনমতেই 

ইচ্ছা কবি না । বান্ধবগণেব । মিত্রগণেব নাশে যাহা লাভ কৰিতে হর, তাহ। 

বিষ-মিশ্রিত খান্ঘ-্ববপ । তোমাদ্দেব জন্তই 'মামি ধর্ম, অর্থ, কাম প্রার্থন। 

কবি। স্থতরাং ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া, রাজত্ব দূবেব কথা, আমি ইন্দরত্বও 
বাঞ্া করি না। আমান মনে হয়, ভবত অযোধ্যায় আসিয়া, আমাদের 
বন-বাস শ্রবণে ব্যপিত হইয়া সদভিপ্রায়েই এখানে আমিতেছেন। ভরত 

পূর্বে কখনও তোমার, কি, আমাব লহিত 'অপ্রিয় ব্যবহার করেন নাই । 

তবে কেন তুমি রানার প্রতি এব্প ছুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছ্ব ? রামের 

কথায় লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, _বোধ হয় পিতাই আমার্দিগেকে দেখিতে 

দাসিতেছেন ৷ লক্ষণের লঙ্জ! নিবারণেব নিমিত্ত বাম এ কথার অনুমোদন 

করিলে, লক্ষণ বুক্ষ হইতে অবতরণ কবিয়৷ রামের কাছে আদিলেন। 

এদিকে,.ভরতের ইচ্ছান্ুসাবে সৈন্তা্ি দুবে 'অনস্থিত হইলে, বছ-নিষাদ- 

বেষ্টিত গুহ সেই বিস্তৃত বন-মধ্যে রামাশ্রমের সন্ধান করিতে থাকিল। 
ভরত নিজেও এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রামাশ্রমের চিহ্ন দর্শন 
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করিয়া, মাতৃগণকে আনক্ননের ভার আচাধ্য বশিষ্ঠের উপরে দিয়া, স্বম্ং 
বাম-দর্শনে প্রস্থিত হইলেন। পক্রর, রামকে দেখিতে ব্যগ্র হইয়া 
ভবতের অন্ুগমন করিতে থাকিলেন এবং স্বুমন্ত্র, শত্রসের অনুগমন 

করিল। অনতিবিলম্বে বামেব পর্ণ-কুটার দৃষ্টিগোচর হইলে, ভরত 

দেখিলেন, উটজ-প্রাঙ্গণে জটা-জুটধারী বাম এবং তাহাব নিকটে 

লগ্পণ ও সীতা বজ্ঞ-ভূমিতলে উপবিষ্ট আছেন। তীহাধিগকে এই 
অবস্থায় দেখিয়া ভরতেব মন এরূপ মাবেগাচ্ছন্ন হইল বে, তিনি 

তাহাদেব নিকটস্থ হইয়া, কেবল পআর্য্য”, বলিয়া সম্বোধন ভিন্ন আর 

কিছুই বলিতে পাবিলেন না এবং বাম-চবণ স্পর্শ করিতে গিয়া, বাম্পাকুল- 
লোচনে চবণ-প্রপ্ত না হইয়৷ ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইলেন। পক্রত্ব রোদন 

কবিতে-করিতে বামেব চবণ বন্দন। কবিলেন । বামও তাভার্দিগকে আলিঙ্গন 

কবিয়া নীববে অশ্রযোচন কবিতে থাকিলেন। এই সময়ে গুহ ও সুমন্ত 

আসিলে, দিবাকব ও নিশাকব যেমন শুক্র ও বুহস্পতিব সহিত মিলিত 

হয়, সেইকপ বাম ও লক্ষণ তাহাদের সহিত মিপিত হইলেন।। 
চীর-বসন-পবিহিত € জটাধাবা, * বিবর্ণ ও বিষ& ভবতকে দেখিয়া রাম 

সঙ্সেহে তাহাকে ক্রোড়ে লইক্স! জিজ্ঞাসা কবিলেন-_ ভ্রাতঃ ! তুমি যে অরণো 
আপসিলে! পিতা কোথায়? তিনি জীবিত থাকিলে, তীহাব সেব৷ 

ত্যাগ করিয়া, তুমি এখানে আসিতে পাবিতে না। তিনি নহসা৷ পবলোকে 
গমন করেন নাই ত? তুমি অপবিণত-বুদ্ধি বালক, তোমাব হস্ত হইতে 

বাজা চিরকালের জন্ত নষ্ট হয় নাই ত? তুমি মাতৃগণের প্রতি 
শি পপ এপ রর সপ স্হান দশ সপ পপ 

* শ্ঙ্গবের-পুরে ভরত, গুহের মুখে রামের জটা-ধাবণের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন-_ 

আজি হইতে আমিও জটা ও চীর-ধাবী হইয়া এবং ফল-মূল আহার করিয়। ভূমিতে তৃপ- 

শধ্যায় শন করিতে থাক্লিব। ইহার পরে তিনি যঞ্রন ভরঘাজ-মুনির আশ্রমে গিরাছিলেন, 
তখন ক্ষৌম-বাসের উদ্লেখ দেখ! যায়। ইহাতে মনে হয় য়ে, এরঘাজের নিকট' বিদায় লইয়া 
ঘখন তিনি চিত্রকুট-পর্ধ্বত যাত্র। করিলেন, দেই সময়ে তাহার জট ও চীর ধারণ কর! সম্ভব । 



৮৪ রামায়ণ 

প্রসন্প আছ ত? তোমাব রাজ্য-প্রাপ্তিতে ও আমার বন-বামে তোমার জননী 
কৈকেয়ী-দেবী সুখী হইয়াছেন ত * এইরূপে রাম পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে ভিজাসা ও 

্রশ্নচ্ছলে রাজ-ধর্্ম উপদেশ কবিয়া অবশেষে কহিলেন-_ত্রাতঃ! তুমি কি 
জন্ত চীর-পরিধান ও জটা-ধারণ পূর্বক অরণ্যে আমিয়াছ, আমাকে বল। 

ন্নেহশীল রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া, ভরত কহিলেন --আর্া ! আমার 

জননীর কথায় পিত! চিবাচবিত বাজ-ধর্ম ত্যাগ করিয়া, যে অপকর্ম করিয়া- 

ছিলেন, তাহার জন্য অনুতাপ কবিতে-কবিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। 

আমার জননী বুদ্ধি-ভ্রংশ হেতু মে শ্রনশস্কব কার্য্য কবিয়াছেন, তাহার ফলে 

আমার রাজা-লাভেব স্থুখ ত ত্রীহার ঘটিলই না, পরস্ত তাহাকে ইহলোকে 

বৈধব্য-ন্ত্রণা পাইতে হইতেছে এবং পরলোকে নবক-যন্ত্রণা পাইতে হইবে । 

এখন আমার ইচ্ছা এবং আপনাৰ গুকজন-সকলেব ইচ্ছা এই যে, অগ্যই 

আপনি রাজ্যাভিষিক্ত ভটউন্। জ্মমান্াবর্গসহ আমি অবনত-মন্তকে 
আপনার চবণে এই অনুরোধ নিবেদন করিতেছি । ধর্্মতঃ, এ রাজ্যের 

প্রকৃত অধিকারী আপনি এবং আপনি বাল্য গ্রহণ করিলে, স্থহদ্বর্ 
সকলেই পবম স্তুথী হইবেন। শারদীয়া বনী যেমন বিমল চন্্রে 

শোভিত। হয়েন, আপনাকে পতি-ন্বরূপে পাইয়া সমগ্রা ভূমিও তেমনি 

সনাথ! হউক। 
এই বলিক্া! তবত পুনর্বার রামের চবণে প্রণত হইলে, রাম 

কহিলেন-_ভ্রাত*! পিতৃ-মাজ্ঞ লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে কোঁন- 

মতেই কর্তব্য নয় । আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ করিতেছি 

না। তোমার জননীকে নিন্দা করাও তোমার উচিত নহে। পিত।, 

পুত্রকে যদৃচ্ছা আদেশ করিতে পাবেন। তাহার আদেশেই আমি বন-বাস 
স্বীকার -করিয়াছি। ইহাতে আমি অন্ুমাত্র ছঃখিত নহি। তিনি 

তোমাকে রাজ্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অতএব তুমি 
তাহার .ইচ্ছা, সফল কর। 
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এই বলিয়া, রাম, স্বর্গগত পিতার তর্পরণার্থ লক্ষণ ও বাম্পাকুল-লোচন! সীতার 
সহিত মন্দাকিনী-তীরে গমন করিলেন । উদকক্রিয়া স্মাপনান্তে রাম 

পর্ণশালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভ্রাভূগণ ও সীতা মহাশোকে ক্রন্দন করিতে 
থাকিলেন। সেই সমবেত ক্রন্দন-ধ্বনি নিস্তব্ধ দিজ্মগুলকে যেন প্রাতি- 
ধ্বনিত করিতে থাকিল। শ্রাদ্ব-ত্রিদ্না শেষ হইলে, বণিষ্ঠেব সঙ্গে মাতৃগণ 

সেইখানে আসিয়া বামের অবস্থা! দর্শনে অত্যন্ত শোকাবিইই হইজেন। 

বাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মাতৃগণের চবণ বন্দনা কৰিলে, কোশলা।. সীতাকে 

স্নেহালিঙ্গন পূর্বক সীতার বন-বাম-কষ্ট্ের গন্ধ মশ্রমেচন করিতে 
থাকিলেন। অতঃপব, বাম বশিষ্ঠকে অভিবাদন কবিয়! তাহার কাছে 

ঝসিলে, ভরতেন সহিত আগত অম।ত্যগণ, পৌরজন ইত্যাদি নকলে 

তাহাদের পশ্চাতে উপবেশন কবিলেন। 

এইবাপে তীহাবা সেদিন অতিাঠিভ করিয়া, পবদিন প্রভাতে 

মন্দাকিনীতে ন্ন।নান্তে জপ ও হোম সমাপন পূর্বক কুটীবে পমবেত হইলে, 
তবত নকলের সমক্ষে বামকে কঠিলেন, - পিতা প্রথমে আপনাকে রাজ্য 

দ্বান করিবার সন্কর কবিন্না, প্লবে আমার জননীব সান্বনাব নিমিত্ত আমাকে 

যে রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সে বাজ্য বাস্তবিকই আপন'র। 

অতএব, আপনি তাহা! গ্রহণ কবিক্প! অকঞ্চকে ভোগ করুন্। রাজ্য- 
পালনের ক্ষমত আমাব নাই । আপনিই সে বিষয়ে সুদক্ষ । রাজ্যেব বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ ও প্রজাগণ আপনাব মত অরিন্দম ও, স্র্ধ্যেব হ্ঠায় গ্রতাপশালী 

বাজা পাইয়া নিশ্চিন্ত হউক্, আপনার অন্থগমন-কালে প্রমন্ত কুঙ্জরগণ 

বৃংহিত-ধবনি করিতে থাকুক. এবং অন্থঃপুব্বাসিনী রমণীরা ও 

আনন্দিত হউক্। 
ভবতের কথা গুনিয়|, সমবেত সকলে দ্সাধু, সাধু* বগিয়া উহার 

অন্থমোদন করিলে, রাম প্রথমতঃ পিতৃ-শ্বোকে ক্ষুপ্নমন! ভরতকে আশ্বাস- 
বাক্য কহিতে লাগিলেন-_প্রতিমুহূর্তে জীবের আমঘুক্ষয় 'হইতেছে ; 
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সুর্যা-রশ্মি যেমন জল শোষন কবে, এই নিপত-প্রবহমান দিবা-রাত্রিও 
তেমনি জীবেব আযুক্ষয় করিতেছে। স্থৃতরাং, জগতে জাত-মাত্রেরই মৃত্া 

অবপ্স্তাবী। অতএব তাহার জন্ত শোক কর! উচিত নয় । সমুদ্বে কাষ্ঠ- 
দ্বয়েব মিলনেব স্তায়, ইহ-জগতে আম্মীয়-স্বজনের মিলনও ক্ষণিক এবং বিচ্ছেদ 
অবশ্তন্তবী। অতএব তুমি পিতাব জন্ত শোক কবিও না। নদী-শ্রোতেব 

তায় কাল-শ্োত 'প্রতাবৃত্তি-রহিত ইহা মনে কবিয়া নিজেকে সুখকর 

কর্তব্যে নিয়োগ কব শোক পবিত্যাগ কবিষ।, পিতৃ-দত্ত বাজ্য গ্রহণ 

পূর্বক অধোধ্যায় বাস কব, আব আমি পিতৃনিযোগ-বশবর্তী হইয়া 
চতুর্দশ বসব বন-বাস কবিতে থাকি । ইভাতেই সতা-পরায়ণ পিতার 
সত্য পাপন কব! ভইবে। 

বামেব এই ধর্ম-সঙ্গত কথ। স্ুনিনা, ভবত কভিলেন,_ দেখুন, আমার 
অন্থপন্থিতি-কালে আমাব অনিযত না লইয়াই আমাব জননী কৌশলে 
আমার ভন্য বে বাজ্য লাভ কবিয়াছেন, আমি এখন সেই রাজ্য আপনাকে 

প্রদান করিতেছি । আপনি হাহ! গ্রহণ করুন্। আমি পবলোক-গত 

পিতাব নিন্দ| কবিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু, কোন্ ধর্মজ্ ব্যক্তি ভাধ্যার 

বশবর্তী হইয়া চিবাচবিত বাজ-ধর্্ম লঙ্ঘন কবিয়। থাকেন? ইহাতেই 
বুঝিতে হইবে বে, বাদ্ধকা-বশতঃ তাহাৰ বুদ্ধি-ভ্রংশ হইম্বাছিল। বিশেষতঃ, 
আমার জননী 'বিষ-পানে সেইদিনই প্রাণতাগ করিবেন, এইরূপ ভয় 

দেখাইলে বৃদ্ধ পিতা নিরুপায় হইয়া ধর্ম হইতে স্থলিত হইয়াছিলেন। 

পিত| কি অবস্থায় এই নিপবীত আচবণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা 

বিবেচন। করিয়। আপনি সে অদৎ কার্ষের সংশোধন ,করুণ্। তাহাতে 
পিতাকে, ইৈককেয়ীকে, আমাকে, বন্ধুবান্ধবদিগকে এবং প্রজাবর্ণীকে 

পরিত্রাণ কর] হইবে । কোথায় ক্ষত্রিয়-ধর্ম, আর কোথায় বান প্রস্থ ! 
কোথায় রাজ্য-পালন, আর্ কোথার 'জটা-ধারণ! এপ বিসদৃশ কার্য 
পিতার আদিষ্ট হইলেও ধর্ম-সঙ্গুত নহে, ন্গুতরাং পালনীক্ন৪ নছে। অতএব 
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অস্তঠই আপনি বশিষ্ট-দেব কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া, পিতাকে পবিভ্রাণ ও 

আমার জননীকে মার্জন। করুন্। 
রাম অবিচলিত-চিত্তে ভরতের বাক্য শ্রবণ কবিয়া, বলিলেন__ভ্রাতঃ ! 

তোমার কথ! বুক্তি-সঙ্গত বটে। কিন্তু বোধ হয় তুমি জান না, পিতা 

কৈকেয়ী-দেবীকে বিবাহ করিবাব সময়ে, তোমাৰ মাতামহেব কাছে 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কৈকেমীব পুত্রকেই তিনি রাজ্য প্রদান 

করিবেন এবং ততৎপবে দেবান্বব-সংগ্রামে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইলে, কৈকেয়ী- 

মাতার শুশষায় আবোগ্য লাভ কবিয়! পিত। তীহাকে আাব 'একটী বব দিতে 
স্বীকার কবেন। স্ুৃতবাং, পিতাব এ কার্য বুদ্ধি-ন্বংশ-তেতু ঘটিয়াছে, 
একপ মনে কব ঠিক নভে । আমি তাহাব 'আদেশ পালন কবিতেছি, 

উমিও অযোধ্যা গিয়া বাজা।ভিষিক্ত হইযা। পিভাকে সতাবাদী কর। 
এমন সময়ে, জাবাদি-নামক এক খধি রামকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম 

বিকদ্ধ উপদেশ দিতে থাকিলেন । াবাণি কহিলেন-__বাম ! তোমাৰ এই 

পিতৃ-সত্য-পালন-বরত সার্থক হউকৃ। কিন্ুকে কানপিতা? কে কাব 

পুত্র? পিতা-মাতা, গৃহ-বিবয়াধি, এ নব পথিকেব পান্থশাণা মাত্র । তবে 
কে কোন্ কালে কি বলিয়াছিলেন, ভাহ! ভাবিয় নাহ র। উপস্থিত রাজা ত্যাগ 

'৪ বন-বাস ভোগ কবে, মামি তাহাদেব ভন্য দুঃখ কবি। পাবলৌকিক 

ধর্ম নিতান্তই অনুমান-মূলক | স্ুৃতবাং, সেই পঝোক্ষ-ধম্ধেব জন্য প্রতাক্ষ- 

পন্ম অর্থাৎ রাজ্য-শাসন ও প্রজা-পালন ত্যাগ কবিও না। 

জাবালিব বাকা শ্রবণ করিয়া, রাম তাহাকে কছিলেন-_ আপনি আমার 
প্রিয়-কামনায় যাহা বলিলেন, তাহা! পবমার্থতঃ অকাধ্য হইলেও» শুনিতে 

গ্রীতিকর এবং সুক্তঃ অপথা হইলেও, স্থলতঃ মুখ-খোচকু । কিন্তু খবি- 
গণ ও দেবগণ সত্যেরই গুণ-গান কবিষা থাকেন। আমি কেমন করিয়া! 

সেই সনাতন সতা-পালন-ধর্মের বিপবীত আচরণ কবিব? বিশেষতঃ 

আমি যদি যথেচ্ছীচান্লী হই, তাহী হইলে বুঁজার উদাহরণ. প্রজাগণও 
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সেইরূপ আচরণ করিতে থাকিবে । তাহাতে লোক-মধ্ে সত্যের প্রতি, 
সমাদর লোপ পাইবে । অথচ, সত্যই ধর্মের আশ্রয় বলিয়া দেবগণ ও 
খধিগণ কতৃকি সমাদূত। আমি যখন পিতাব সত্য অঙ্গীকার করিয়াছি, 
তখন বনবাসই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কব। আপনি যাহ বলিলেন, তাহ! 
নাস্তিকা-মত। এ মতেব প্রচাবে, প্রজাগণের বুদ্ধিভেদ ও অকল্যাণ হয়। 
এই জন্য, বাজার কাছে নান্তিকেবা দণ্ডার্থ । আপনার হ্যায় নাস্তিকা-বাদীরা 
কখনই পুজনীয় নহেন। 

নাস্তিক্য-বাদানুযায়ী কথায় বাম উত্তেজিত হইয়াছেন ভাবিয়া, 

জাবালি কহিলেন হে বাম! 'আমি নিজে নাস্তিক নহি । তোমাকে 

বন-বাস-সক্কল্প হইতে নিবৃত্ত কবিবাব জন্যই এ সকল কথা বলিয়াছি। 

বশিষ্ঠও রামের উদ্মা অনুমান কবিয়া কহিলেন রাম! জাবালি 

বাস্তবিকই নাস্তিক নহেন। উনি ঈশ্বব, পবলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস 
করেন। কেবল তোমাকে বন-বাস হইতে নিবৃত্ত কবিবার জন্ত তোমার 

কাছে এরূপ নাস্তিকা-মতের অবতাবণ! করিয়াছিপেন। অতএব তুমি 
জাবালিব কথায় বিবস্ত হইও না । 

এই অবসবে, বশিষ্ঠ আরও কহিলেন রাজ-ধন্্-পবায়ণ ইক্ষণাকুবংশে 

জ্যেষ্ট্যেব রাজ্য/ধিকাব চিবাগত 'প্রথ।। জোষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ কখনই 

রাজ্যাধিকাবী হয় নাই, সুতরাং ইহার অন্তথা কবিলে, কুলধর্ম্ম নষ্ট হয় । 
অতএব আমারও ইচ্ছা এই যে, তুমি বাজ্য গ্রহণ কর। পুরুষের গুরু 

তিন জন-_আচাধ্য, পিতা ও মাতা । পিতা জন্ম-দাতা । কিন্তু আচার্য্য 

জ্ঞান-দাতা বলিয়া! শ্রেষ্ঠ গুক। আমি কেবল তোমার আচার্য নহি, 

তোমার পিতারও'আচার্ধ্য । ম্ৃতরাং আমার উপদেশ গালন করিলে, তুমি 

ধর্ম-ভ্রই হইবে না । তারপব, এই-সব পারিষদবর্গ, জ্ঞাতিবর্গ, ও নৃপতিগণ, 
ইহাদের সঙ্গত ও রাজ-র্মান্যায়ী, প্রার্থনা পুরণ করিলে, কখনই তুমি 
সাগতি-ত্রষ্ট হইবে ন|। সর্বোপরি, বৃদ্ধা ও ধর্মশগীলা জননী কৌশল্যা-দেবীর 
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দেশ পালন করিলে ধর্মকে অতিক্রম করা হইবে না, বরং তাহাই 
তামার কর্তব্য। আর, ভবত স্বয়ং যখন তোমাকে রাজ্য গ্রহণের 

নমিত্ত এ্কান্তিক প্রার্থনা করিতেছেন, তখন তাহার কথ! রক্ষা করিলেও 

ত্র হইবে না। 
বুদ্ধ আচার্ধ্য কর্তৃক এইরূপ উপণিষ্ট হইয়া, রাম তাহাকে কহিলেন, 

একেই ত পিতৃ-খণ শোধ কর! ছঃসাধ্য বলিয়! কথিত হয়, তাহার 

টপর আবার এ ক্ষেত্রে তাহার আদেশ অমান্ত করিয়া বিপরীত আচরণ 

করা! আমি কিছুতেই সঙ্গত মনে করি না । 
ভরত যখন দেখিলেন যে, বুদ্ধ আচার্য বশিষ্ঠের কথাতেও রাম তাহার 

বন-বাস-প্রতিজ্ঞা় অচল ও অটল বহিলেন, তখন তিনি স্থুমন্ত্রকে বলিলেন 

_স্থুমন্ত্র! তুমি এই উটজ-প্রাঙ্গণেই কুশ আস্তরণ কর। যে পধ্যন্ত রাম 

আমার প্রস্তাব অঙ্গীকার না! কবেন, সেই পধ্যন্ত আমি কুশ-শব্যায় 

পড়িয়! থাকিব । 

তখন রাম, ভবতকে এরূপ দারুণ কর্মে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলে, 
ভবত জলম্পশ পূর্বক সর্ব-সমক্ষে কহিলেন--সমবেত পারিষদগণ, অমাত্য- 

গণ ও স্বজনগণ! আপনার! সকলে শুনুন, আমি কখনও পিতার নিকট 

রাজ্য যাছঞা৷ কবি নাই, মাতাকেও এরূপ * অভি প্রায় জানাই নাই এবং 

আর্ধ্য রামের বন-বাসও অনুমোদন করি নাই। তবু যদি পিতৃ-বাক্যে 
বনে অবস্থান করিতে হয়, তবে আমিই রামের প্রতিনিধি-রূপে চতর্দশ 

বৎসর বনবাস স্বীকার করিতেছি। 

ভরতের এইরূপ প্রস্তাবে রাম বিস্মিত হইয়া, ,পৌরজনগণের প্রতি 
দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক .কহিলেন, পিতা! তহার জীবদ্বশায় মাহা ক্রয়, বিক্রয় 
ব! দান করিয়াছেন, তাহার লোপ করা আমারও উচিত নয়) ভরতেরও 

নয়। আমি বখন স্বয়ং বন-বাসে সমর্থ, তৃখন তাহার জন্ত প্রতিনিধি শ্বীকার 
করা সাধুসম্মত হইতে পারে না। অতএব ডুরতই রাজ্য-পালন করিতে 

১২ 
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থাকুন। চতুর্দশ বৎমর পরে আমি অযোধ্যাক় প্রত্যাগত হইয়া, তীহার 
সহিত মিলিত-ভাবে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিব। এইন্নপ করিলেই শিভৃ- 
কৃত সত্যের যথার্থ পালন হইবে। 

রাম এইরূপ কহিবার পরেও, ভরত রামেব পদতলে পতিত হইয়! 

কহিতে লাগিলেন_হে রঘু-কুল-তিলক ! আপনার সমস্ত কথা 
শুনিয়াও আমি বাজা-ভার গ্রহণে উৎসাহী হইতে পাবিতেছি না। ক্ৃষ- 

কেরা যেমন মেঘেব প্রতীক্ষা কবে, আমবা সকলে তেমনি আপনার 

প্রতীক্ষা কবিতেছি। আপনি রাজা-গ্রহণ অঙ্গীকার-মাত্র কবিয়া, কাহা- 

কেও উহার শাসনে নিয্মোগ করুন্। আপনি যাহাকে নিয়োগ কবিবেন, 
সেই উহা পালনে সমর্থ হইবে । 

ভবতের এই কথায় বাম তাহাকে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক 

কহিলেন,-_ভ্রাতঃ ! হুম্বদগণেব ও বুদ্ধিমন্ত মন্্িগণেব সহিত পরামর্শ 
করিয়! তুমি বাজ-কার্ধ্য পবিচালনা কবিতে পারিবে । জানিও যে, চন্দ্র 

য্দি শ্সোভাহীন হয়, হিমালয় শীতলতা! ত্যাগ কৰে এবং সাগব বেলাভূমি 
অতিক্রম কবে, তবু আমি পিতার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 

তাহার অন্তথা কবিতে পারিব না! । 

ভরত যখন বুঝিলেন মে, রামকে কিছুতেই রাজ্য-গ্রহণে শ্বীকাক 
করাইবাব সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি হেম-ভূষিত পাছুকাদ্য় লইয়! রামকে 
কহিলেন, __আর্ধ্য ! আপনি এই পাছুক।-যুগলে পদার্পণ করুন্। তৎপরে 
এই পাঁছ্কা-যুগলই বাজ্যের মঙ্গল-সাধন করিতে সমর্থ 5ইবে। 

তখন ভ্রাতৃ-বৎসল রাম তাহাই করিলে, ভরত এ পাছুকা-যুগল হস্তে 

ধারণ করিয়! রাখকে কহিলেন-_-বীরবর ! 'আমি চতুর্দশ বংমর আপনার 
প্রতিনিধি-রূপে এই পাছুকা-যুগলকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া এবং 

সমস্ত রাজকার্য্য ও উপটৌকনাদি এ পাঁছকা-ুগলের প্রতি নিব্দেন করিয়া, 
স্াস-স্বরূপ আপনার রাজ্য-পালন করিতে থাকিব । আমি নিজেও আপনার 
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মুত জটা-বন্ধলধাবণ ও ফল-মূল আহাব করিয়া, নগবের বহির্ভাগে বাস 

কব্তঃ, আপনা প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা! করিতে থাকিব এবং চতুর্দশ বৎসর 
উত্তীর্ঘ হইলেও, যর্দি আপনাব দেখ না পাই, তবে অগ্নিতে প্রবেশ কবিব। 

তখন বাম তাহাই স্বীকাব কবিয়া, ভবত ও শক্রত্বকে গাচ আলিঙ্গন 
পূর্বক কহিলেন আমি এবং সীত। তোমাকে শপথ কবিয়া! বলিতেছি যে, 
তুমি কৈকেধী-মাতাব প্রতি বোষ কবিও না । ববং সর্বথ৷ তাহাকে বক্ষ 
কবিবে। এই বলিয়া, বাম ন্নেভাশ্র বিসর্ভন কবিতে-কবিতে ভবতেব 

স্কল্প অনুমোদন কৰিলে, ভবত সেই উজ্জ্বল পাছৃকা-যুগল মন্তকে ধাবণ 
কবিয়া, বামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, উহা! বাজ-বাহন গজেব উপব স্থাপন 

কবিলেন। হিমাচলবৎ অচল ও অটল বাম তখন যথাক্রমে আচাধ্যগণ 
ও মাতৃগণ, 'অমাত্য সকল ও প্রজামগ্ুলকে যথোচিত সম্বদ্ধিত কবিয়া, 
ভবত ও শক্রন্নকে বিদাষ দিলেন । 

ভ্ভশ্লক্ভেম্ল এ্রত্যাম্বশ্ডন্ম 

তখন, ভবত চিত্রকুট প্রদক্ষিণান্তে প্রত্যাগমন কবিতে আবস্ত কবিয়া, 

অনতিবিলম্বে ভবদ্বজেব আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ভবদ্বাজ তাহাব মুখে 
বাম-সমাগম-বার্ত। শুনিয়া! সাতিশম সন্তষ্ট হইলেন। ভবদ্বাজেব আশীর্বাদ 
গ্রহণ পূর্বক ভবত 'অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বথা-সমষে ভবত 
যখন অযোধায় প্রবেশ কবিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, অযোধ্যা 

অবস্থা ও দৃক্ত অতি শোচনীয়! তমসাচ্ছন্না নিশাব স্তায় অযোধ্যা বিলুপ্ত- 

সৌন্দর্য্যা। চাবিদিকে ভীষণ নিস্তন্ধতাব মধ্যে কোথাও পেচক, কোথাও 

মার্জাব, ইতস্ততঃ বিচবণ কবিতেছে এবং দিনমানেও গৃহ সকল রুদ্ধদ্বাব ! 
চন্ত্রদেব বাছগ্রন্ত হইলে বোকিণীব যে দশ! হয়, অযোধ্যাব দশাও তন্দরপ 
নিশ্রভ হইয়াছে ।, বাজপথ-সকল জনশূন্য ও নিন্তন্ধ! কোথাও গীতবা্ধ 
নাই, উৎসব নাই, আনন্দ-ধ্বনি নাই। ্অযোধ্যাব এই শ্রী-হীনতায় 
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পীড়িত হইয়া ভরত, শৃন্ঠ রাজপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মাতৃগণকে' 
সেইখানে রাখির়!, মন্ত্রিগণকে কহিলেন-__আমি নন্দী-গ্রামে থাকিয়া রামের 
প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব। তিনিই অযোধ্যার রাজ, আমাকে ন্তাস- 
স্বরূপ চতুর্দাণ বৎসরের জন্য উহাব পালন-ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই 
হেম-পাছ্কা-যুগলকে তাঁহার গ্রতিতূ-ম্বরূপে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, 
আমি রাজ-কার্ধ্য সম্প।দন করিব। 

তখন. নন্দীগ্রামে রাজোচিত সম্মানেৰ সহিত এ পাহুকা-যুগলের 
অভিষেক-ক্রিয়া! সাধিত হইলে, ছত্র-ধাবণ ও চামর-ব্যজন সহকারে উহা! 

সিংহাসনে স্থাপিত হইল এবং ভরত, চীর ও জটাগ্রিন-ধারী হইয়! সন্ন্যাস- 

ব্রত অবলম্বন পূর্বক সমস্ত বাজকার্য্য এ পাদুঝা-যুগলকে নিবেদন করিরা 
সমাধা! করিতে থাকিলেন। সৈম্তাদি-সহ অমাত্যবর্গও নন্দী-গ্রামে বাস 

করিতে লাগিলেন । 

ল্লাম্সেল্ল ভ্ভ্ঞিন্কুউ-ভ্ডাগ্গ 

ভরত বিদায় গ্রহণ করিবার পরে, রাম জানিতে পারিলেন যে, 

চিত্রকূটাশ্রমী খাধিগণ সভয় ও চঞ্চল হইয়া! আশ্রম-ত্যাগে উদ্যোগী 
হইতেছেন। ইহার কারণ ত্বন্ুসন্ধান করিয়া! রাম গশুনিলেন, যে অবধি 

তিনি এইস্থানে আসিপ্নাছেন, সেই অবধি এখানে জনস্থান-নিবাসী খর -প্রমুৎ 
রাক্ষপদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্তই খধিগণ এখানকার 
আশ্রম ত্যাগ করিতে প্ররয়াসী হইয়াছেন । 

রামও ভাবিলেন এইস্থানে তিনি শোকাকুল! মাতৃগণকে এব 

ভ্রাতৃ-বিরহ-কাতর ভরতকে সন্দ্শন করিয়া অবধি কেবলই সেই বিষয়ে 
অন্থশোচন! তাহাকে পীড়িত করিতেছে । তাহ! ছাড়া, ভরতের বিপুল সেন! 

বাহিনী ও অঙ্ব-গজার্দি কয়েক দিন এই স্থানে অবস্থান করায়, স্থানট 
অস্বাস্থ্যকরও হুইয়াছে। ' অতএব, এইস্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়; ৷ এ 
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ভাঁবিয় রাম নেস্থান পরিত্যাগ করিয়! নিকটস্থ অত্রি-মুনির আশ্রম প্রাপ্ত 

হইলেন। মহর্ষি অত্রি, রামকে পুন্রবৎ গ্নেহে এবং তাহার পত্ধী তগন্থিনী 
অনসুয়া, সীতাকে কন্ঠাবৎ স্নেছে অভিবাদন করিলে, তাহার৷ মেই আশ্রমেই 
পরম স্থুখে রাত্রি যাপন কবিলেন। অননুয়া, সীতার জন্মকথা ও স্বয়ত্বর- 

ৃতবান্ত শুনিতে ইচ্ছা! করিলে, সীতা মেই অলৌকিক ও অপূর্বব কাহিনী 
বিবৃত করিয়! তাহাকে গুনাইলেন। পরে, অননুয়! সীতাকে শ্ত্রীজনোচিত 
নানা কর্তব্যেব উপদেশ করিয়! পরদিন তাহাকে বিদায় দিবেন। রামও 

বনবাদী মুনিদিগের নিকট বিদায় লইয়া বনাস্তর-গমনে উদ্ভত হইলে, 
তীহারা রামকে ছুরস্ত রাক্ষদদিগের বাঁসস্থানেব নির্দেশ পূর্বক গভীর 

বনে গ্রবেশ কবিবার পথ প্রদর্শন করিলেন রামও লক্ষণ ও সীতার সহিত 

মেই পথে প্রস্থান করিলেন। 



অরণ্য-কাগ 

হত 

েতভক্কাপ্লত্ণ্যে ্র্মবেম্ণ 

সূর্য্য যেমন মেঘ-মগুলে প্রবেশ কবে, রাম তেমনি লক্ষণ ও সীতার 

সহিত দ্র্গম বনে প্রবেশ করিস, অনতিবিলম্বে তাপসদ্দিগেব আশ্রম- 

মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। আশ্রমগুলির প্রাঙ্গণ স্থুপবিষ্কত এবং চীর 

ও কুশে পবিব্যান্ত। চাবিদিকে বিবিধ অহিংদক জীব-সকল বিচরণ 

করিতেছে, কাননে স্ুম্বাদ ফলেব বৃক্ষার্দি এবং সবোবরে বিচিত্র পঞ্জাদি 

শোভা পাইতেছে ॥ সর্ববোপবি, খধিগণেব বেদোধ্যয়ন-ববে স্থানটা মুখরিত 
হইয়া! এক অপূর্ব ব্রাঙ্গী শোভা! ধাবণ করিয়াছে ! 

রাম সবিনয়ে খধিগণকে * অভিবাদন করিলে, তাহারা হর্যোৎফুন্ন- 

লোচনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে অবলোকন করিতে-করিতে পর্ণ-কুটার- 
মধ্যে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা কবিলেন। অর্থ্যা্দি দিয়! খধিগণ রামকে 

কহিলেন- হে রঘুনন্দন, আপনি অযোধ্যাতেই থাকুন্ বা অরণ্যবাসীই 
হউন্, আপনিই আমাদেব রাজা । আমবা তাপস-ব্রতাবলম্বী, ফল-মূলাশনে 
থাকিয়া, বরন্ষোপ।সনায় জীবন যাপন করিয়া! থাকি । সুতরাং, আমাদিগকে 

রক্ষা কর। আপনার একান্ত কর্তব্য । আমরা দণ্ড-ত্যাগী বলিয়া, উৎপীড়িত 
হইয়াও প্রানী-হুননে সতত বিরতধ্থাকি.। এমতাবস্থায় আপনিই আমাদের 
রক্ষা-কর্তা 
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রাম ধতই দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই রাক্ষসগণ কর্তৃক 
ধফিদিগের প্রতি উৎপাতে কথ শ্রবণ করিয়া, পরদিন প্রাতে সেখান 

হইতে প্রস্থান করতঃ গভীর-বনে প্রবেশ করিলেন । সেই ভীষণ বনে 
অনতিদূর গমন করিগ্নাই সেখানকার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখিয়া, রাম অনুমান 
কবিলেন যে, এখানে কোন বাক্ষন থাকা সম্ভব । তীহাবা ইতস্ততঃ 

বিচরণ করিতেছেন, এমন সমযনে দেখিলেন, এক বিকটাকার রাক্ষদ 

সেখানে বিদ্যমান । সে বিকট চীৎকাব করিতে-করিতে তীহান্বের সমীপ- 

বর্তী হইয়। বিছ্যন্ধেগে অকন্মাৎ সীতাকে লইয়! পলায়ন-পর হইলে, রাম 

অতিমান্ত্র বিস্মিত হইলেন । রাম তাহার প্রতি শরত্যাগ করিতে থাকিলে, 

সে মীতাকে ত্যাগ করিগ্রা রাম ও লক্ষণের প্রতি ধাবিত হইল এবং 
চকিতের মধ্যে ছুই হস্তে ছুই শ্রাতাকে আকর্ষণ পূর্বক তাহাদিগকে 
স্কন্ধোপবি স্থাপন কবিয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। তখন সীতা 

হুস্তোত্তোলন কবিয়।, সেই রাক্ষসেব উদ্দেশে বলিতে থাকিলেন__হে রাক্ষন 

শ্রেষ্ঠ! তুমি বাম-লক্ধণকে লইয়া গেলে, মামি অবক্ষিতা হই! "ব্যাঞ্জাদি 
বন্য পশ্তর কবলিত হইব ।* তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি রাম- 

লক্ষণকে ছাড়িয়া, বরং আমাকে লইয়া যাও । 

সীতার এই কাতবোক্কি শুনিয়া, রাম-লক্ষণ এ রাক্ষসেব বাহথদ্বর ভগ্ন 

করিয়া তাহাকে এক বিশাল গর্তে নিক্ষেপ কবিলে, সেই রাক্ষস মৃতাকালে 

বলিল- নামি পূর্বব-জন্মে গন্ধর্ব ছিলাম। কুবের কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়! 

এ জন্মে এই রাক্ষস-দশ! প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আপনাদের হস্তে প্রাণ- 

ত্যাগ কবিয়! শাপমুক্ত হইব। আমাব নাম “বিষাধ” ৷ এখান হইতে 
সাঞ্ধী যোজন দুরে ধর্মাত্মা মহর্ষি শরভঙ্গ বাস করেন। ' আপনার! তাহার 
কাছে গিয়া, এখানে বাস সম্বন্ধে তীহার উপদেশ গ্রহণ করিবেন । ' 

এই বলিয়া *বিরাধ প্রীণত্যাগ করিলে, রাম শরভঙ্গ-খষির আশ্রম 

অভিমুখে গমন করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে" সেখানে উপস্থিত' হইয়া 
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তাহার চরণ বন্দনা করিলে, সেই মহাযোগী রামচন্ত্রকে বলিলেন- হে. 

নরবর ! আমি বন্ুকালের তগস্ত। বারা ব্রহ্লোক-লাভে অধিকারী হইলেও, 
তোমার স্তায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া! দেহ-ত্যাগ করিতে বাসন! 
করিনা । এই অরণ্যে স্ৃতীক্ষ-নাঁমে মহধি থাকেন। তিনি তোমার 

মঙ্গল বিধান করিবেন। এখন আমি তোমার সাক্ষাতেই সর্পের নির্মমোক- 

ত্যাগের স্ায় এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতেছি। 
তৎপবে সেখানকার অন্ান্ত খষিগণ রাম-সমীপে আগমন করিলে, রাম, 

লক্ষণ ও সীত! তাহাদের সহিত মহষি স্ৃতীক্ষের আশ্রমে গমন করিলেন। 
বহু নদী উত্তীর্ণ হইয়৷ এবং বহুদূর গমন করিয়া, তাহারা স্থমেরু-তুলা 

উন্নত এক পর্বতের সন্নিহিত কাননে প্রবেশ পূর্বক স্ুৃতীক্ষের আশ্রম 
প্রাপ্ত হইলেন। মুনির চরণ বন্দনা করিয়৷ রাম নিজ-পরিচয় প্রদান 

করিলে, মুনি অতিশয় তুষ্ট হইয়া! কহিলেন-__হে রাম ! তুমি পিভৃ-সতা- 

পালনার্থ বনবাসী হইয়া চিত্রকূটে আসিঙ়াছ, ইহা! শুনিয়া অবধি 
তোমাকে দেখিবার জন্যই 'মামি জীবন ধারণ কবিয়া আছি। তুমি 
এইখানেই স্থখে বাম করিতে পাবিবে। এ ঝননে ফল-মুলারদির কোনই 
অভাব নাই। 

সে বাত্রি সেইখানেই যাপন কবিয়া, পরদিন রাম দণ্ডকারণ্যে- 

যাত্রা করিবার নিমিত্ত সুৃতীক্ষের কাছে বিদায় চাহিলে, মুনি দণকা- 
রণ্যের নানা! প্রশংস! পূর্বক হৃষঈমনে তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। এই- 
সব আশ্রম স্থন্বর বাস-যোগ্য ও খধিগণ কর্তৃক অন্থমোদিত হইলেও, রাম 
দ্ণকারণ্যে যাইবার. জন্য ব্যগ্র হইপ্লাছেন দেখিয়া, সীতা-দেবী রামকে 

কহিতে লাগিলেন__স্বামিন্ ! মিথ্যা-কথন, পরক্ত্রী-গমন ও বৈর ব্যতিরেকে 

প্রাণী-হনন, এই তিন প্রকার ব্যদনের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হইতে তুমি 
সম্পূর্ণ মুক্ত। কিস্ত আমি দেরিতেছি, তুমি দণকার্ণ্য-বাসী খধিগণের 
রক্ষার্থ সেখানকার ন্লাক্ষ্দিগকে বধ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া 
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ইহাতে তোমার প্রহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি চিস্তিত হই- 
তেছি। তোমার প্রতি গ্রীতি ও সমাদর বশতঃ আমি তোমায় এ রিষয়ে 

স্মবণ করাইতেছি মাত্র, শিক্ষা! দিতেছি ন। বৈর ব্যতিবেকে কাহাকে ও 

হনন কবা কখনই সাধু-সম্ঘত নহে। আমি শ্বীকাৰ করি যে, 
অবণ্ো আর্ত খবিগণকে বক্ষা কর। বীর্ধ্যবন্ত ক্ষত্রিয়গণেব কর্তব্য । কিন্তু 

ভোমাব পর্কে কোথায় ক্ষাত্র-ধর্শ, আব কোথায় জটাজিন ধারণ কবিয়! 

বন-বাস! কোথায় শন্্র-ব্যব্গাব, াব কোথায় তপন্তা! আয়ার বোধ 
হয় যে, আমবা৷ আমাদেব অনুষ্ঠেয় ধর্ম হইতে ল্রষ্ট হইতেছি। বনে থাকিয়া 

তপস্বীব আচবণ মামাদেব অবলঘ্বনীর এবং তাহা কবিলেই ধর্ম রক্ষ! কব! 

হইবে। তোমাকে ধন্মোপদেশ কর। আমার পক্ষে ক্্রীজন-স্ুলভ চাপল্য- 

জনিত প্রগলভতা মাত্র । তুমি লক্ষণের সহিত বিচাব করিয়া যথা-কর্তব্য 

স্থির কব। 
সীতার এই ধর্ম-সঙ্গত বাক্য শুনিয়া বাম কহিলেন_-অয়ি ধর্্জ্ঞে 

জানকি ! তুমি ক্ষাত্র-ধর্মন যথার্থই কীর্তন কবিষাছ যে, কেহ পীড়িত হইয়া 
আর্তনাদ না কবে, এইজন্তই ক্ষত্রিয়েবা ধনুর্বাণ ধারণ কবিম্া থাকেন। 

দণ্কাবণ্য-বানী তাপনেব! বাক্ষন কর্তৃক উপদ্রত হইয়াই আমার শবণ 

লইয়াছেন এবং আমিও তাহাদিগকে বাক্ষদ-বধেব প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। 
অতএব সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষ! না করিলে মামি ধর্মমত হইব। তুমি 
আমার প্রতি গ্রীতি-বশে যে হিতবাক্য কছ্টিলে, তাহাতে আমি তুষ্ট 
হইয়াছি। 

পরে তীাহাবা দণগ্ডকাবণ্যে প্রবেশ করিয়।, সেখানকাব পবম রমণীল্র 

শৌভা! দর্শনে সন্থপ্ট-চিত্তে, সমভিব্যা্াবে আগত খধিদিগের্ব আশ্রমে বহুকাল 
যাপন কবিলেন। এইবপে দশ বসব উত্তীর্ণ হইলে বাম, লক্ষণ ও 

সীতাকে লইয়া অগন্তয-মুনির আশ্রম়্োদ্দেশে যাত্র! কবিয়া বিচিত্র বনানী, 

মেঘের স্তায় পর্বত-মালা, শ্োতশ্সিনী-নদী, হুংস-সারস-সেবিত ও মনোহর 
১৩ 
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কুম্থুম-খচিত সরোববাি অতিক্রম করিয়া! মহধি অগন্তোর রমনীয় আশ্রঙগে 
উপনীত হইলেন। 

যথাবিধি সংবাদ প্রধান পূর্বক তাহার! অগন্ত্ের সম্মুখীন হইয়! তাহার 
চরণ বন্দনা! কবিলে, খাধিবব তীহার্দিগকে অধ্যাি-দানে অভিনন্দিত 

করিলেন | পবে অগন্ত্য, মহেন্দ্রের নিকট যে সকল ধনু, শর, খড়া ও 

তৃণ লাভ কবিয়াছিলেন, সেই মকল অস্ত্র পামকে প্রধান কবিয়া 

কহিলেন- ইন্দ্র যেরূপ অমোঘ বজ্র ধাবণ কবেন, তুমিও লেইব্বপ এই: 
সকল আধুধ ধারণ করিয়া জয়-প্রাপ্ত হও। তোমবা এই স্থানে আগমন 

করায় আমি অতিশর তুষ্ট হইয়ছি। তোমার সঙ্গে বনে আগমন জনক: 

নন্দিনীব পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইলেও স্ত্রীলোকের পক্ষে যথার্থই ধর্ম 

সঙ্গত হইয়াছে । বাস্তবিক দেবগণেব মধ্যে যেমন শরুন্ধতী, মানব-কুকে 
ইনিও সেইবপ শ্লাথা। তোমাদেব আগমনে এই প্রদেশ অলঙ্কৃত 

হইল। 
মহধি এইরূপে তীঠাদেব সম্বর্ধন! কবিলে, বাম তাভাকে বাসোগযোগ 

স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাস। করান, মুনি কহিলেন-তাত! ছুই যোজন 

অন্তবে পঞ্চবটী-নামক প্রদ্ণেশইে তোমাদেব পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থল 

সেথানে ফলমূলের কোন অভাব নাই এখং জলও অনায়াস-লভ্য | তুচি 

এইখানেই বাস কবিতে পাবিন্তে, কিন্তু তাহাতে তোমার মনস্ৃত্তি হইতেছে 
না। আমি তপোবলে তোমাব আস্তরিক অভিপ্রায় বুঝিয়াই তোমাকে 
পঞ্চবটীতে বাঁদ করিতে বলিতেছি । গোদাবরীর সন্গিকটস্থ সেই স্থান 

এখান হইতে বছদৃবও, নহে 
অগন্তের উশদেশ পাইয়! তাহ।র! প্র্ষ্ংমনে পঞ্চবটী-অভিসুখে যাত্র 

করিলেন। 
০এ্জন্বজী-ম্বন্নে বাল: 

পঞ্চবটাঁর পথে বিশাল.দেহ এক গৃঞর তীহাদের সম্মুখীন হইলে, রাম € 
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রাক্মণ তাহাকে রাক্ষস বোধে দৃঢস্ববে জিজ্ঞাসা করিলেন- তুমি কে? তখন 
গৃধ,বিনয়-মধুব বাকো উত্তর করিল--বৎস! আমি তোম:র পিতার স্থা। 
আমার নাম জটাধু। বিনতাব দুই পুত্র গরুড় ও অকণ । আমি অরুণের 

পুত্র, শ্রেনীর গর্ভে জাত। আমার জোষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। বুদ্ধ 

বয়মে আমি এইখানে এক উচ্চ বুক্ষে জীবন যাপন করিয়া থাকি । তোমর! 

যদি ইচ্ছা কব, তবে আমি তোমাদেব পঞ্চবটা-বাসেব সহাম্ হইব 
"এবং তোমাদের অন্ুপস্থিতি-কালে সীতাকে বক্ষ কবিব। 

রাম, জটাযুন পবিচষ পাইয়। হৃষ্টমনে তাহাকে সন্বর্ধন! পূর্ব্বক পঞ্চবটা 
প্রবেশ কৃবিয়া বাসোপবোগী স্থান নির্বাচনে প্রবৃত্ত হইলেন । বাম ও 

লক্ষ্মণ উভয়ে ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয়া এক সমতল ভূমি দেখিলেন। . তাহার 

চারিদিকে কুম্মিত-বৃক্ষবাজি এবং নিকটেই উজ্জ্বল ও স্ুগন্ধি-পদ্ম 

পবিব্যাপ্ত, হুংস-কাবগুব-সমাকীর্ণ, চক্রবাক্শোভিত, বমণীয় গোদাববা 
নণী। তটভূমে ভবিণগণ নিঃশক্ক-চিন্তে ভ্রমণ কবিতেছে। রাম এইস্থানই 
থাসযোগা বিবেচনা করিয়া পক্সণকে কুটাব নিশ্মাণ করিতে রলিলে, 

লক্ষণ 'মচিবে তীহাদেব বাল্লোপযোগী কুটার নিম্মণণ করিলেন । লক্্পণের 

কার্া-ক্ষতায় তুষ্ট হইয়! রাম তাহাকে আনিঙ্গন কবিয় বাস্ত-শাস্তি পূর্বক 
সেইখানে পবম স্থুখে বাস কবিতে থাকিলেন » 

একদিন রাম, লক্ষণ ও সীতা! কুটাবে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, 

এমন মময়ে এক অপ্পিয়-দর্শন। রাক্ষপী তাহাদেব সম্মুখে আসিয়া! পরিচয় 

জিজ্ঞাসা কবিলে, রাম তাহাকে যথাযথ পবিচয় প্রদান করিলেন। তখন 

নির্ণজ্জ। রাক্ষপী কহিল--আমি বাবণেব ভগিনী, আযাব নাম স্র্পনখা | 
আমি যথেচ্ছ বাপ ধারণ কবিতে পারি এবং নিজবলে ঘথেচ্ছ বিচবণও 

করিতে পাবি। এখানে খর ও দূষণ নামে আমার ছুই ভ্রাতা বনু রাক্ষসের 

সহিত বাস কবে। , আমি তোমার অপূর্ব রূগে মোহিত হইয়া তোমার 
প্রণয় ভিক্ষা কবিতেছি। এই ক্ষুদ্রা মানবী ভার্ধ্যাকে তুমি পরিত্যাগ কর। 
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আমার সহিত তুমি চিরকাল যথেচ্ছ বিচরণ পূর্বক পরম স্থখে জীবন যাপন 
করিতে পারিবে । 

কাম-মোহিত। স্ুর্পপথার কথ! গুনিয়া রাম তাহাকে কহিলেন--আমি 

ককৃতদার। এই সীতা আমার ভার্ধ্য । রমণীদিগের পক্ষে সাপত্থ্য বাঞ্ছনীয় 
বাস্থখকব নহে। অতএব তুমি লক্ষণকে ভজন! কর। 

তখন হর্পণখ৷ লক্ষ্মণেব কাছে গি্স৷ তীহাব প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিলে, 

লক্ষণ প্রথমে তাহার সহিত পবিহাসাত্মক বাকা কহিতে লাগিলেন । 

তাহাতে হছুষ্টা সুর্পণথা ক্রোধভরে, ঝোহিণীব প্রতি উন্কার ন্যায়, 

সীতার প্রতি ধাবিতা৷ হইলে, বাম কুপিত হইয়া তাহাকে নিঝারণ পূর্বক 

লক্্ণকে কহিলেন, _ভ্রাতঃ ! ক্রুব অনার্ধযধিগেব সঙ্গে পরিহাস করিতে 

নাই। তুমি এই অসতী রাক্ষসীকে এইক্ষণেই বিরূপা কব। 

তখন লক্ষ্মণ খড়াদ্বাব। ুর্পণথার কর্ণ ও নসিক। ছেদন কবিলে, সে 

বিকট চীৎকার কবিতে-করিতে বনাভিমুখে চলিয়া গেল এবং ভ্রাতা খবকে 

রাম-লক্্মণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। 

নুর্গণথার মুখে রাম-লক্জ্পরণেব পিচ পাইয়া, খব তখনই চতুর্দশ হুদধর্য 
রাক্ষমকে কহিল--সন্ন্যাসী-বেশে ছুই জন মানব এক গ্রমদার সহিত 
এই অবণ্যে বাস কবিতেছে। তোমরা তাহাদেব সকলকে বধ করিলে, 

কুর্পণথ৷ তাহাদের রক্ত পান করিবে। 

খরেব আধেশ পাহয়া রাক্ষনগণ সুর্পণখার সহ্নিত, বাযুতাড়িত-মেঘের 

স্ঠায়, ভ্রতবেগে গমন করিতে থ।কিল । তাহারা রামেব আশ্রমে উপস্থিত 

হইলে লক্ষণের প্রতি,সীতার ভার দিয়া রাম তাহাদিগকে বলিলেন--জাঁমব! 

তপন্তাচরণ কবিঙ্া এখানে বাস করিতেছি । তোষর! কেন আমাধিগকে 

হিংসা করিতেছ? আমি খধিধিগের কাছে এই ঘোব অরপ্যকে বাক্ষসহীন 

করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। যদি প্রাণের ভয় থাকে, তবে তোমরা এইক্ষণেই 

পলায়ন কর। নতুবা তামি মুহুর্তে তোমাদিগের সকলকেই বধ করিৰ। 



অরণ্যশকাণ্ড ১৩১ 

রামের উক্তি শুনিয়া, রাক্ষসের! ক্রোধ-সহকারে বলিল-_-তুমি আমাদের 
প্রভু খরের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছ। অতএব তোমাদের আর রক্ষা 

নাই। আমরা তোমািগকে বধ করিলে, প্রতুব ভগিনী, যাহাকে তোমরা 
লাঞ্ছিত! কবিয়াছ, সেই হুর্পণখ। তোমাদেন রক্ত পান কবিবে। 

রাক্ষনদিগের মুখে এই প্রকার প্রগল্ভোক্তি শুনিয়া, ধন্ুর্বিস্তা-বিশারদ 

রাম আর কাণ-বিলম্ব ন৷ করিয়া, তাহাদেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 

অনায়ামে তাহাদিগকে নিহত করিলেন । 

তখন স্র্পণখ। বাক্ষমদিগের প্রাণান্ত-সংবাদ ভ্রাতা খরকে জানাইয়া, 
নিতান্ত অভিমান-ভবে আর্তনাদ কবিতে থাকিলে, খর তাহার সেনাপতি 

দুষপকে চতুর্দশ সভভ্র রাক্ষসের সভিত অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে আদেশ 
করিয়া, অগ্রেই নিজে সশস্ত্রভ'বে নির্খত হইল। রামের বিরুদ্ধে রাক্ষস- 

দিগের অভিষান-কালে চতুদ্দিকে ভীষণ অমঙ্গল-স্থচক উৎপাত সকল ঘটিত্তে 
থাকিলে, খব এবং তাহার সেনাগণ এই মকল লক্ষ্য করিয়াও গ্রান্ত 

করিল না। 

এদিকে, বাম চতুদ্দিকে, দ্বমিমিন্ত দেখিয়া লগ্মণকে কহিলেন- লক্ষণ, 
রাক্ষন-ধ্বংস-হ্চক উৎপাত সকল দর্শন কর। শীত্রই একটা সমর হইবে 

বলিয়া মনে হইতেছে । আমাব দক্ষিণ বাহু ঘন-ঘন স্পন্দন আমাদের জঙ্গ- 
চক। তোমাবও বদন প্রসন্ন দেখিতেছি। উহাও জয়-চিহ্ন। তুমি 
ধন্ূর্ব।ণ-ধাবণ কবিয়।, সীতাকে বৃক্ষ-সমা কীর্ণ এক নিভৃত ঘর্বত-গুহাব মধ্যে 

রক্ষ। করিতে থাক । আমি একাই বাক্ষলর্দিগকে হনন করিতে পারিব। 

লক্ষণ তৎক্ষণাৎ বামেব আদেশ পাপন করিলে, রাম কবচাদি ধারণ 

করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। অনতিপরে খবপ্রমুখ রাক্ষদ-সেন। 

আশ্রমের দমীপবর্তী হইলে, খর বামেব প্রতি অস্ত্র-চালনার আদেশ করিল। 
তখন উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরস্ত হইলে রাম নালিক-নারাচ প্রভৃতি 
অস্ত্রের প্রয়োগে বছ রাক্ষদকে বধ করিতে থাকিলেন। এইন্ধপে পঞ্চমহর 



১৯২ রামায়ণ 
রাক্ষস-সহ দৃষণ ও ত্রিশিরা বাম-হত্তে নিহত হইলে, খর রামের বিক্রমে 
ভীত হইয়াও যুন্ধার্থ অগ্রসব হইল এবং বহ্ুক্ষণ যুদ্ধ কবিয়। অবশেষে 
বাম কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ইন্দর-প্রদত্ত দীন্তিমান্ শরানলে প্রাণ বিসর্জন করিল। 

যুদ্ধের 'অবসানে, লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরি-গুহা! হইতে নির্গত হইয়' 
আশ্রমে আদিলেন। এদিকে, বামেব বাহুবলে দণ্ডকাবণ্যের বাক্ষস-সকল 

নিঃশেষে নিভত হইয়াছে শুনিয়া, নান। আশ্রম-পদ ভইতে খধধষিগণ 'লামিক়া, 

রামেব অশেষ প্রশংসা! ও ধন্যবাদ করিতে থাকিলেন। 

ললান্কতল-ম্বঞ্ৰ ভ্রুণ লালন 
রামেব সহিত যুগ্গে দণগ্ডকাবণোর রাক্ষদগণ নিহত হইল দেখিয়া 

অকম্পন-নামে এক বাক্ষন ভগ্রদূত-স্যরূপে শরীর লঙ্কায় গিয়া রাবণকে এই 
£সংবাদ প্রদান করিলে, গবর্ধা বাবণ প্রচণ্ড ক্রোধে কভিলেন-_মৃত্া-পথনযাত্রী 

কে আমার জনস্থ'ন নই কবিল? বিষুঃ, ইন্দ্র বা যম, ইভাবাও আমার 

অপ্রিয় কার্য কবিতে সাহসী ভয়েন না । আমি ক।লেব কাল-শ্বরূপ এবং 

যমেরও যম । আমি কৃর্য্য ও অগ্নিকে দগ্ধ কবিতে পারি এবং বায়ুবও গতি 

রোধ করিতে সমর্থ । 

রাবণেব এইরূপ গর্বোক্তি শুনিয়া অকম্পন বিনী তভাবধে রামের পরিচয় 

ও অনাধাবণ বীরত্ব জ্ঞাপন কবিরা কহিল_আপনি রামেব সহিত যুদ্ধের 
ইচ্ছ। ত্যাগ করুন । সমস্ত বাক্ষসেব সহিত একত্র হইয়াও আপনি 
তাহাকে পবাজিন্ত কন্নিতে পারিবেন না । ববং সীতা-নাম়ী রামের হে 

পরম দ্ূপ-লাবণ্যবতী ভার্ধ্যা মাছে এবং বাম যাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, 

'আপনি কৌশলে তাহাকে হরণ করুন্। তাহা কবিলে প্রকারান্তরে রামকেই 

নিধন কর হইবে ৭ 

অকম্পনের মুখে বামের বলবীর্যের ব্যাখ্যান শুনিয়। এবং সীতা 

হরণের পরামশই রুচিকর বোধ করিরক্ন], রাবণ তৎক্ষণাৎ পুষ্পক-রথারোহণে 

মারীচের নিকট গমন করিলেন। 



অরণ্য-কাও ১৬৩ 

মারীচ রাবণকে মভ্যর্থন! পূর্বক তাহার আগমন-হেতু জানিতে 
চাহ্ছিলে, রাবণ তাহাৰ 'অভি প্রায় বাকু কবিয়া! সেই কার্যে মারীচের সহায়ত! 

প্রার্থনা করিলেন। বাবণের সীতা-হবণ-সক্বল্ন শুনিয়া, অতিমাত্র বিশ্ময়ে 
মারীচ কভিল-হে রাক্ষপবব। আপনাব কোন্ মিত্ররূপী শক্র 

আপনাকে এই ছ্বঃসাহসিক কর্মে প্রণোদিত করিয়াছে? সর্পের মুখ 
'৯ইতে দন্ত উৎপাত কবিতে কে আপনাকে পরামর্শ দিয়াছে? সেই 

রাক্ষরূপ-মৃগগণেব হস্ত বাম-রূপসিংহ এখন সুপ্ত । আপনি কলে-প্রেরিত 

হইয়া তাহাকে জাগাইবেন না । "আপনি লঙ্কা প্রত্যাবৃত্ত 5উন। ভিতার্থী 
মাবীচেব পবামর্শে বাবণ লঙ্কায় ফিরিয়৷ গেলেন। 

এদিকে ্থর্পণখা, একে ত লক্ষণ কর্তৃক নিদারুণ-ব্ূপে লাঞ্িতা, তানার 
উপবে খর-দূষণ 'ও ত্রিশিবা-প্রমুখ চতুদ্দশ সহস্র রাক্ষলসেনা! একাকী রাম 
করকি নিহত হইল দেখিয়া, প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতে-হইতে রাবণের 

কাছে উপস্থিত হইয়।, বমনা-জনোচিত কৌশলে তাভাকে রামেব বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করিতে থাকিল। বামের বাহুবণের পবিচয়ে সুর্পণখা কহিল, 
_যেমন ইন্দ্র কর্ক শিণা-বর্ষণে [নমেষেব মধ্যে বু শন্ত নষ্ট হয়, 
কষিপ্রন্স্ত বামে শব-বর্ষণে চতুদ্দশ-সহত্র বাক্ষদ তেমনি ভূমিতলে 
শয়ন কবিল। প্রতিহিংসা লইবাব নির্বন্ধাতিশয্ে হুর্পণখ। রাম-ভার্যা 
সীতার অলোক-সামান্ত রূপ-লাবণ্য বর্ণন কবিয়। রাবণকে মোহিত করিতেও 
ক্রুটী করিল না । পু 

স্পণধার কথা শুনিয়া, রাবণ মনেমনে কর্তব্য অবধাবণ পূর্বক 
অমাত্যদিগের সহিত পরামর্শ না কবিয়াই, পুষ্পকারোহণে পুনরায় মারীচের 
নিকট চলিলেন। মুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ঝাঁবণ মারীচেব* কাছে উপস্থিত 
হইলে, জটাজিন-ধারী তাপস-ব্রতাচাবী মারীচ ত।হার সন্বর্ধন! পুর্ববক বিশ্বয়ের 

সহিত জিজ্ঞাসা করিল-__হে লক্ষেশ্বর! এন শীগ্র আপনি পুনর্ধীর এখানে 
আসিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না । আপনার 'ও জস্কা-রাজ্যের মঙ্গল ত? 



১০৪ রামারণ 

বাবণ উত্বব করিলেন--হে মারীচ! জনস্থানে আমাৰ এক বৃহৎ, 

সেনা-নিবাস ছিল, তাহ! তুমি জান। ভ্রাতা খর ও দূৰণ এবং ভগিনী 
কুর্গণখা সেখানে থাকিত। সম্প্রতি রাম-নামে এক মানব তাহাব পিতা 
কর্তৃক নির্বাসিত হইয়। ভার্য্যাব সহিত এ অবণ্যে বাদ করিতেছে। 
সে অকারণ হ্ুর্পণথার নাসিক ও কর্ণ ছেদন কবিয়া, পৰে খব-দূষণ 
ও ত্রিশিবা সমেত সমস্ত বাক্ষন-সেন! ধবংস করায়, আমি অতান্ত ক্ষুঞ্জ 

হইয়াছি। ইহাব প্রতিপোধ-স্বরূপ 'আমি কৌশলে তাহা ভার্ধযাকে হবণ 
কবিতে ইচ্ছা কবিয়াছি। এ কার্যে তুমি আমাব সহায় হও । 

মারীচ রামেব গু৭ ও পবাক্রম সবিশেষ অবগত ছিল। নুতবাং 

রাবণেব এই দুঃসাহসাত্মক প্রস্তাবে মাবীচ ভীত হইয়া, রাবণকে হিত-বাক্য 

কৃহিতে লাগিণ। মাবীচ বলিল-__বাজন্! জগতে প্রিয়বাদী সর্ধবদাই সুলভ, 
কিন্তু হিতকর অথচ অপ্রিয় বাকোব বঞ্তা ও শ্রোত| উভয়ই ছুল্লভ। বাম 

সম্বন্ধে মাপনি মেবপ শুনিয়াছেন, তাহ! সত্য নহে । তিনি অতান্ত ধার্মিক, 

পিতৃ-সত্য-বক্ষার্থ বনবাসী হইয়াছেন। তিনি মহ্াবিক্রমশালী। স্থৃতবাং 

তাহার ক্রোধ উৎপাদন কবিয়া, বাক্ষস-বংশ ধ্বংসের ছূর্ব,দ্ধি আপনার 

হইয়া কাজ নাই। এবং তাহাব পরম বপবতী ও খুণবতী ভার্য্যা 

জানকীব জন্ম আপনাব মৃত্্যব কারণ ন| হউক । আপনি সেই সতী- 

লক্্মীকে হরণ করিবার ব্যসন মন হইতে দূব করুন্। আপনি রামেব 
ক্রোধাগ্মি-মধ্যে প্রবেশ কবিবেন না, করিলে সবংশে তন্মীভূত হইবেন! 

মারীচ 'মাবও কহিল-_হে তাত! বহুকাল পূর্বে, রাম তখন বালক 
মাত্র, আমি তীহাব হস্তে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম । 'আমি বিশ্বামিত্রেব 

যজ্ঞ-স্থলে যজ্জ-ভঙ্গের উদ্দেশ্যে গিয়া দেখি, কাকপক্ষধারী, শ্শ্রবিহীন 

একটী জুন্দর বালক ধনুর্ববাণ-তন্তে যজ্ঞ ক্ষ! করিতেছিল। আমি 

তাহাকে অবজ্ঞ। পূর্র্বক বজ্ঞ-স্থলীভিমুখে ধাবিত হইলে, সেই বালক 

আমার প্রতি একটা-মাত্র শর :মোচন করিয়াছিল। তাহাতেই আমি 
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1ত যোজন দুবে সমুদ্র-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হই়্াছিলাম। সেই বালকই বাম। 
শবে, আবও-একবাব আমি দখ্কাবণ্যে তাপস-বরতাবলম্বী রায়কে 

উত্যক্ত কবিক্াছিলাম । তাহাতে তীঠার শবে আমাব সঙ্গিগণ নিহত 

হইলে, আমি ভীন্ত-চিত্তে পলায়ন কবিয়া, সেই অবধি তাপস-ব্রত অবলম্বন 
করিলাম বটে, কিন্ধ এখনও বৃক্ষে-বৃক্ষে, বনে-বনে সর্বত্র এনং সর্বক্ষণ সেই 

কালাস্তক বাম-মুন্তি দেখিতে পাই! স্বপ্নেও আমি বামকে দেখিয়া প্রাণ- 

ভয়ে পলায়ন কবিয়া থাকি! অধিক কি বলিব, বকাবাদ্য শন্দ  শুনিলেও 

আমাব জতৎকম্প হয়। অতএব আপনি বামেব সহিত বিবাদ কবিতে ব৷ 

তাহার ভার্ধ্যা ভরণ কবিতে প্রবৃন্ত হইবেন না। "মামি আপনাব স্ুহৃৎ। 

নেইজন্য অমি আপনাব মঙ্গলার্থী ইয়া সংপবামর্শ দ্রিতেছি । আপনি 
লঙ্কায় ফিবিয়া যাউন। 

আসন্নকালে বিপবীত বুদ্ধি তয়। থে বোগীব মৃত্যু 'অবশ্তান্ভাবী, সে 
ওধধ ও পথ্য গ্রহশ কবে ন।। যে কাল-প্রেব্রিত, সে মুটের স্তায় ভিত- 

বাকাকে অহিত জ্ঞান কবিয়া থাকে । বাবণও সেইব্ূপ মাবীচের পরামশ 

গ্রহণ কব! দূবে থাকুক, তুতাহাৰ কথায় অতিশষ বিবক্ত ও কুদ্ধ ইয়। 
তাভাকে বলিলেন--মারীচ। তুমি ঘেবপ নীচ-কুলে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছ, 

[তামার বাম-ভীতি তাহাবই নিদর্শন । ভোমাব মত কাপুক্রষেব নিকট 

'আমি ইতি-কর্তবাতা৷ বিষয়ে পরামর্শ লইতে আসি নাই। আমি তোমার 

কাছে আমার সন্কল্প-সাধনে তোমাব সহায়তা-প্রাপ্তিব জন্ট আসিয়াছি। 

তুমি বিচিত্র হ্র্ণ মুগ-র্প ধাবণ করিয়া, রামের আশ্রম-সম্ম,গে বিচরণ কবিতে 
থাকিলে, সীতা দেই মৃগ দেখিয়া নিশ্চয়ই বামকে উহা ধরিতে বলিবেন। 

রাম তোমার পশ্চাতে ধাবিত হইলে, তুমিও বেগে পলাইতে থাকিবে। 
এইরূপে বহুদুরে গিয়া, তুমি «হা সীতে”, “হা লক্ষ্মণ” বলিয়া চীৎকার করিলে, 

সীত। তাহা! শুনিয়া! নিশ্চয়ই লক্্পণকে রামের সন্ধানে পাঠাইবেন। তখন 
নামি সীতাকে একাকিনী পাইয়! বিন! যুদ্ধে তাহাকে হরণ করিয়া! 'আনিব। 

১৪ 
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এ-কার্ষ্ রামেব হস্তে তোমার প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা আছে সতা, কিন্তু 
তুমি এ-কার্ধ্য করিতে অস্বীকার করিলে, আমাব হস্তে এখনই তোমার 
মৃত্যু নিশ্চিত। এখন যাহ! ভাল বুঝ, তাহাই কব। 

তাডকা-তনয় মাবীচ তখন উভয়-সক্কটে পড়িয়া, রাবণেব বুদ্ধি-ত্রংশের 

জন্ত হঃখ প্রকাশ করিতে-কবিতে অগত্যা বাবণেব প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, 

ভয়ে পুশ্পকাবোহণে পঞ্চবটা-অভিমুখে যাত্র। কবিলেন। 

শীভ্ডা-হ্ল্স 

পঞ্চবটা-বনে প্রবেশ পূর্বক পুষ্পক হইতে অবতবণ কবিয়া, রাবণ 

দ্বর হইতে মাবীচকে কদলী-বৃক্ষাচ্ছাদিত বাম-কুটীর দেখাইয়া সেইখানে 
অবস্থান কনিতে থাকিলেন এনং মারীচ তাহাব 'প্রতিশ্তি পালন করিবাব 

জন্য প্রিয়দর্শন স্বর্ণ-মুগ-র।প ধাবণ কবিয়া, সেই 'আশ্রমাভিমুখে চলিল। 

সীত। প্রাতঃকালে পুষ্প চয়ন কবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, 

এক স্ুন্দব স্থচিত্রিত স্ব্ণ-ব্ণ মুগ আশ্রম প্রান্তে বিচরএ করিতেছে । তিনি 

অতিমাত্র হর্ষে বাম ও লক্্রণকে ডাকিয়! প্র মুগ দেখাইলে, লক্ষণ উহাব 

ভাব-গতি নিবীক্ষণ পূর্বক কিলেন_ উ। প্রকৃত মৃগ নহে, মারীচ-বাক্ষসেব 
মায়া-রূপ মাত্র । 

রাম কহিলেন-_ উহা নর্দি মুগ হয়, তবে সীতার জন্গ উহাবে 

ধরিতে বা বধ" কবিয়া চন্দ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইতেছে । আর যদি 

উহা। মাবীচই হয়, তাহ! হইলেও সে বধার্থ। 

তখন লীতাও লক্ষণকে নিবাবণ পূর্বক এ মুগের জন্য সাঁতিশয 

আগ্রহ প্রকাশ' কবিতে থাকিলে, লক্ণকে সীতার প্রহবার রাখিক়। রাঃ 

ধন্তর্ববাণ-হস্তে বহির্গত হইলেন । রামকে দেখিয়1 মুগ সবেগে পলাপপনপর 

হইলে রামও তাহার পশ্চান্ধাবন, করিতে-করিতে দূর বনে চলিয়া! গেলেন। 
তখন সুযোগ পাইয়! রায় তাহার প্রতি শর-ক্ষেপ করিলে, মুগ তাল-প্রমা* 
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উল্লম্কন পূর্বক ভূমিতলে পতিত হুইল এবং ছস্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, 
রাবণের আদেশ স্মরণে কাঁতব-কষ্ঠে “হা! সীতে”, “হা লক্ষণ” বলিয়া চীৎকার 
করিয়! প্রাণতাযাগ করিল । 

ুমূর্য, মারীচেব এই কাতর-ধবনি শু।নয়া, রামের বিপদ-আশঙ্কার সীতা 

লক্ষমণকে শীঘ্ব রামের কাছে ঘাইতে বলিলেন । লক্ষণ কিন্ বামের আদেশ 

লঙ্ঘন পূর্বক, সীতাকে একাকিনী বাখিয়া আশ্রম ত্যাগ কবিতে ন৷! 

চাভিলে, সীত। বিষম (ক্রোধভরে জ্ঞান-হারা৷ হইষ। লক্ষ্মণকে কহিলেন-- 

ভুমি আমায় পাইবাব জন্যই রামকে বিনষ্ট দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ। 

এই নিমিত্তই তুমি ভব কন্তৃক নিয়োজিত হইয়াই হউক, আব স্বতঃগ্রবৃত্ত 

হইয়্াই হউক, বামে সঙ্গে বনে মাসিক্সাই। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, 

তোমাব সে কামনা কখনই সফল হইবে না । বাম বিনষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ 

আমি তোমার সমক্ষেই প্রাণতাগ করিব। 

সীতার এই পক্ষ-বচন শ্রবণে, লক্ষ্মণ মন্্াভত হইয়। কহিলেন-__-আধ্যযে! 

আমি বাক্ষসেব মায়া ও রামেব বাহুবল বিলক্ষণ অবগত আছি। স্ুতবাং 

| বামেব জন্য কিছুমাত্র চিন্তাঁব কাবণ নাই। বাম আমাকে আপনাৰ 
|বঙ্ষায় থাকিতে আদেশ কবিয়া গিয়াছেন, আমি সেই আদেশ পালন 
(কবিতেছি । কিন্তু আপনি স্ত্রী-্বভাব-প্রযুক্ত আমাৰ প্রতি যে অকথ্য 
৷ পাপমতি আবোপ কবিতেছেন, তাহা আমাব কর্ণে উত্তপ্ত লৌহ-বাণ 

শ্বরূপ। বনবাসীগণ সাক্ষী থাকুন, আমি আপনাব কুবাক্যের তাড়নায় 
। আপনাকে একাকিনী বাখিয়া বাইতে বাধ্য হইলাম । বন্দেবতার৷ 

। আপনাকে রক্ষা করুন্। যেরূপ দুনিমিত্ত-সকল দেখতে পাইতেছি, 
। তাহাতে ফিরিয়া আলিয়া আপনাকে আশ্রমে দেখিতে পাইব কি না, 
|সন্দেহ। এই বলিয়া, অতি ক্ুপ্নমনে লক্ষণ বহির্গত হইলেন। 

রাবণ অবসর অপৈক্ষা কবিতেছিলেন। যেই লক্ষণ আশ্রম ত্যাগ করিলেন, 
অমনি সল্গযাসীর বেশে রাবণ, গাঁ অন্ধকার যেম্ন চন্র-সুরধ্য-বিহীনা সন্ধার 
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সমীপবর্তী হয়, তেমনি মীতাব সমীপে উপস্থিত হইলেন । সন্ন্যাসী সীতা- 

রাপ-গুণের ভূয়সী প্রশংসা এবং তাহার বনবাসের গ্রকাস্তিকী অবোগ্যত 

প্রদর্শন করিতে থাকিলে, সবল-বুদ্ধি সীতা! তীহাকে ব্রাঙ্গণ-জ্ঞানে কুশাসন ও 

পাস্য প্রধান করিলেন। পবে বাবণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া সীতা নি 

পরিচয় ও বনবাসের হেতু সংক্ষেপে রাবণকে জ্ঞাপন করিলেন । 
তখন কাম মোহিত বাবণ নিজেব প্রকৃত পৰিচয় দিষা, লীতাকে তাজার 

ভার্য্যা হইতে প্রলুব্ধ কবিতে থাকিলে, সীতা দষ্ট রাবণের কু-অভিপ্রায 
হৃদয়ঙ্গম কবিষ্বা, ত্রুদ্ধা ফণিনীর শ্টায় গঙ্জন কবিতে-করিতে অতি তীব্র 

ভাষায় রাবণকে ভংদ্না ফরিতে থাকিলেন। সীতা। কহিলেন-_তুই শৃগাঁজ 

হইয়া সিংহীব প্রতি লোভ কবিতেছিস্। তুই বখন মভাবাহু রামে, 
ভার্ঙাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্, তখন তোর মুত আমন্ন, ইহাতে 

সন্দেহ নাই । তুই বিষধর সর্পেব মুখ ঠইতে দত্ত উৎপাটন করিতে 

প্রয়ামী তইয়াছিস্, গলায় শ্রিলা-বদ্ধন কবিয়। তুই সাগব পার হতে ইচ্ছুক 
হইয়াছিস্ এবং জিহুব। দ্বাবা শাণিত ক্ষুব স্পর্শ কবিতে সাহসী হইয়াছিস্। 

অবলার মুখে এইরূপ গর্ধোক্তি ও পরুষ-বচন গুনিয়া বাবণ ক্রেে 

ভ্রকুটী-ভঙ্গি-সহকাবে ভীষণ-সূত্তি ধাবণ পূর্বক আব্ম শ্লাঘ। করিতে-কবিতে 

বাম-হস্তে সীতার কেশ ও দহ্গিণ হস্তে উর্বর ধারণ কবিয়৷ রথে আরোহ- 

করিলেন। সীতা নিতাজ ভঞ্।/কুল।া ভইম্বা বাবংবাঁব “বাম” বলিয়! চীৎকাৰ 

করিতে থাকিলেন। 
বিমানগামী পুষ্পক বনস্থণীকে শন্বায়মান কবিয়া৷ গমন করিতে থ!কিলে 

বিহ্বল সীতা সম্মুখে যাহা দেখিতেছেন, চেতন-অচেতন-নির্ববশেষে 
তাহাকেই নিজ ছুঃখ-বার্তী জানাইতেছেন এবং রামকে এই হুঃসংবাদ প্রদান 

করিতে অন্থরোধ করিতেছেন | পুম্পক হইতে দৃষ্ঠমান!, হংস-সারস- 
সেবিতা গোদাবরী, পগু-পক্ষী'লমাকুল স্বিস্তৃত জনস্থান, কণিকারাি 
বৃক্ষগণ, সকলকেই সীত।'কাতর সম্বোধন করিতে থাকিলেন, আর বলিরে 
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ণাগিলেন--ছুষ্টবাবণ মামাকে হবণ কিয়া লইয়া যাইতেছে । তোষব। 
বাম্ধকে এই সংবাদ প্রধান কব । আমি তোমাদদিগকে নমস্কাব 

কবিতেছি। 

এমন সময়ে সীতা! দেখি”শন, বুদ্ধ জটাধু এক বুক্ষোপবি উপবিষ্ট 
বঙ্চিয়াছে। সীতা জটাযুকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন- আধ্য জটায়ে! ৷ 

দেখুন, দুর্ব,ত বাণ আমাকে আশ্রমে একাকিনা পাহয। হখণ কবিয়া লয়! 
নাহতেছে। আপনি এহ বলবান ও সশন্ত্রপাষগুকে নিবাবণ কবিতে 

পাবিবেন ন।। তবে বাম ৪ ণক্ক্ণকে এগ বৃত্তান্ত জানাইবেন, ইহা 
মআম।ব নিবেধন। 

জট ঘ বৃক্ষোপবি নিছিত ছিল। সীঠাব সন্বোধনে সে চক্ষুরুত্মীলন 
কবিঘ। ব্যাপাব বুঝিতে পাখিল এব" ধাবণকে ভ্বব্বাকা গ্রযোগে যখোচিত 

ভতসনা। কবিতে ববঝি5 কত্তবান্তবোধে বাবণেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 
প্রবল-বাধু গাড়িও %হ মেঘেখ লম্ঘর্ষের গায় বাধণ ও জটাযুব যুদ্ধ । 

জটাধুব নখ চঞ্চুব আঘাতে বাখণ কিযৎক।লেব নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া, 

অবশেষে তাহাবৰ পক্গদ্বয় দেখেন কবিণে, ছিন্ন পক্ষ জটাধু বক্ত।ক্ত কলেববে 

ভূঙলে পতিত হহল। স্শাণা সাঁতা ভটাষুকে ছিন্নপ্ন্ম শোনিতার্জ ও 

মুমুযু দেখিয়া! বিস্তব বোধন কাবতে থাকিলে, রাখণ সীত।কে লইয়া! ত্ববাক 

সেখান হইতে প্রস্থান কবিণেন। জটাষুব পক্ষচ্ছেদে ও শীভাব ক্রন্দনে 

সেই বন-স্থদীব পশু-পক্ষীও সন্ত্রস্ত হহয়া, উদ্ধমুখে পুম্পকেব দিকে চাহিয়। 

বছিল, স্থ্য্য নিশ্রাভ হহল এব* সবিং সবোবব, বুক্ষ-লতাপি, এমন কি 

পব্বত-শৃঙ্গ। দিও সেকালে যেন স্তন্তিত মুর্তি ধাবণ,কবিল। বন দেবতাও 

যেন কম্পিত হইলেন। 

কিছু পবে, বথ হহতে নীতা দেখিতে পাইলেন, এক" পর্বত-শৃজে 

পঞ্চ-বানব বসিয়া! রহিয়াছে । তাহাদিগকে,দেখিয়া, সীতা বাবণেব অলক্ষিতে, 

নিজ-গাত্র হইতে অলঙ্কার-সকল উন্মোচন পুর্ব্ক কৌবেয় বস্ত্র-খণ্ডে সে- 
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গুলি আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদের সন্মখে নিক্ষেপ কবিলেন । সীতা" 

ভাবিলেন,_-যদি বাম এদিকে আসেন এবং যদি এই বানবগণ তাহাকে 
আমার এই নিদর্শন গুলি দেখায় ! 

পুষ্পক অগণা নদ-নদী, কানন-কাস্তাব অতিক্রম কবিয়া, বেগে সাগরের 

উপর দিয়া যাইতে থাকিল এবং সীতাও নিবস্তর “হা বাম”, “হা লক্ষ্মণ” 

বলিয়। চীৎকাব কবিতে থাকিলেন। 
বাবণ লঙ্কাষ প্রবেশ পর্ব্বক, সীতার সমক্ষেই আট জন ভীম-বর্্মা রাক্ষস- 

গণকে আদেশ কবিলেন_-তোমবা! 'অবিলঞ্ষে জনস্থানে যাও এবং খর, দূষণ 
সমেত চতুর্দশ বাক্ষসেব হম্য৷ বামেব গতাগতি ও কার্ধ্যাকার্ধা লক্ষ্য করিয়! 
আমাকে জানাইতে থাক এবং তাহাকে ধধ কবিতেও সর্ব্দ| সচেষ্ট থাকিবে। 

সীত!কে বাম-সম্বন্ধে ভতাশা কবাই বাবণেব এইরূপ আদেশের উদ্দেশ্য | 

পবে, বাবণ সীতাকে নানাবিধ প্রশ্বর্যোর গ্রলোভন দেখাইতে থাকিলেন। 

রাবণ কহিলেন,_-তে সীতে ! আমি বিশাল বাক্ষস-রাজোর অধিপতি । 

শুধু আমাবই জন্য এক সভম্্র ভূতা নিযুক্ত আছে। ভ্রগতে এমন কোন 

ধশ্বর্যোব নাম শুনি নাই, যাহা আমাব এই হ্বর্ণপুধীতে নাই । আমি এখন 
তোমার প্রণয়াধীন ভওয়ায় এসমস্তই এখন তোমাৰ । আমাব অস্তঃপুবে 

বছ রূপ-লাবণ্যবর্তী রমণী মাছে, কিন্ু তুমিই এখন 'আমাব প্রাণ অপেক্ষ! 

প্রিয়তম! । সে-সকল বমণী এখন তোমাব দাসিত্ব কবিবে। অতএব 

তুমি সেই রাঙ্ঞতরষ্ট, তাপস-ব্রতাচারী, দৈন্ঠক্লিষ্ট বামকে ভুলিয়া, আমার 
ভজন। কর | তুমি ঘেমন অপুর্বব-বূপ-যৌবন-সম্পন্না, বামের স্থায় বনচারী 

সন্ন্যাসী তোমার উপযুক্ত ভর্তা নহে। আমিই সর্ধাংশে তোমাব উপযুক্ত । 
তুমি রামেব আশা আর কবিও না। বাধুকে পাশ দ্বারা বন্ধন বা অগ্রি- 

শিথাকে হস্ত বারা ধারণ কবিতে প্রয়াসও যেমন, রামের পক্ষে সাগর-বেষ্টিত 
এই লঙ্কা আগমনও তেমনি অসম্ভব । এমন কি, সাগর-বোষ্টত আমার 
এই লঙ্কাপুরী তাহার মনোরপ্েরও অগম্য। 
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ক।মান্ধ-রাবণের এ-সকল বাক্য শুনিয়া, সীত! অশ্রু বর্ষণ করিতে- 

করিতে রাবণকে কহিলেন_-রাজ। দশরথ ধর্ম্-পালনে পর্বত-সদৃশ , দৃঢ় 
ছলেন। তাহার পুত্র আমাব স্বামী রামও ধর্্মাজ্মা, সত্যসন্ধ, মহাবাছ ও 

সংহঙ্কন্ধ। তিনি যদি 'আশ্রমে থাকিতেন, তাহ! হইলে তুই তাহার শরে 
ধবের গতি প্রাপ্ত হইতিস্। এখনি তুই যে আট জন রাক্ষসকে জনস্থানে 
শঠাইলি, উহাবা বামেব নিকটে, গরুড়ের কাছে সর্পেব সায়, হীনতেজা 

হইইবে। বে বাক্ষসাধম! তুই যখন আমাকে ধর্ষণ করিষাছিস্, তখন 
তোর বিনাশ-কাল সমুপস্থিত ভ্ইয়াছে। ৃ্ 

তখন সীতাব মনে ভয় উৎপাদনার্থ, রাবণ অতি গম্ভীবভাবে তাহাকে 

বলিলেন-__-হে ভামিনি! তুমি যর্দি এক বৎসবেব মধ্যে আমাকে তজন। 
করিতে স্বীকাব না কব, তাহা হইলে তোমাৰ মাংসে আমাৰ জন্ত প্রাতরাশ 

প্রস্তুত হইবে, ইহ! স্কিব জানিও। 

সীতাকে এইবপ কহিম্না, বাবণ বাক্ষসীদদিগকে কহিলেন-_তোমর! 
লীতাকে অশোক-বনে রক্ষ। কব এবং সান্তনা ও ভৎসন! পুব্বক উহ্থার 
দর্গ অপনয়ন করিয়া উভাকু আমার বণীভূত। করিতে চেষ্টা কব। 

রাবণেব আদেশে বাক্ষসীবা সীতাকে অশোক-বনে লইয়া, গেলে, সেখানে 

শোকাকুল! সীতা! বাক্ষপীদেব বণীভূত৷ হইমু[, ব্যান্রী-বেিতা বা জাল-বহছ! 

হরিণীর স্তায় মহাছুঃখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

৩নীভ্ডা-অন্মেম্ম্ঞ 

এদিকে, রাম মাবীচকে বধ করিয়। প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন 

সময়ে তাঁহার পশ্চাতে শৃগালগণ অকারণে রব করিতে থাকিলে, তিনি 

অম্জল-আশঙ্কায় চিস্ত/কুল হইলেন । রাম ভাবিতে লাগিলেন-. মায়া-মুগের 

পশ্চাতে ধাবমান হুইয়া, আমি আশ্রম হুইতে বহুদূরে আসিয়া! পড়িয়াছি। 
মারীচ মৃত্যুকালে আমার স্বরে যে শব্দ করিস়াছে, তাহা যদি সীত। ও লক্ষণ 
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শুনিয়া থাকেন, তবে তঁহাবা আমাব জন্য সবিশেষ চিস্তান্িত হইয়া, হয় ত, 

আশ্রমে সীতাকে একাকিনী রাখিয়া লক্ষ্মণ আমার সন্ধানে আসিতে পারেন। 

তাহা হইলে, সেই অবসবে সীতা, হয় ত, কোন বাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত| ব! 
'অপহ্ৃতা হইয়! থাকিবেন। জনস্থানের রাক্ষলগণেব সহিত আমাব যেরূপ 

শ্রক্রতা, তাহাতে সেইৰপই সম্ভব এবং মবিবাণ সমষে “হা লক্ষ্মণ” বলিয়! 

মারীচেব চীৎকারের উদ্দেহা এঁরূপই বলিয়া! বোধ হইতেছে । আমার 

বামদ্দিকে মুগ ও পক্ষগী-সকল ভয়ঙ্কব চীৎকাব করিষা ঘোর অণ্তত সুচনা 

কবিতেছে। 

এইরূপ ছুশ্চিন্থা-ব্যাকুল-চিন্ডে বাম ক্রতপদে দাইন্ডেছেন, এমন সময়ে 

বাস্তভাবে লক্ষ্মণকে আসিতে দেবিষা, বাম সাতাব ভন্ত অতিমাত্রাষ ব্যাকুল 

হইয়া উঠিলেন। বাম কহিলেন--লক্ষ্সণ ! সীতাকে একাকিনী বাখিয়া 
আসা তোমার পক্ষে বড়ই মন্তাব হইয়াছে । হয় ত, আমবা ফিরিয়া 

গিয়া দেখিব, সীত। নিহতা বা ভক্ষিতা ভইয়াছে । ঘোর ছন্লিমিত্ব-সকল 

এরূপ অশুভই স্থচিত কবিতেছে, আমাব মন বিষাদ-ভাবাপন্ন এখং বাম-চক্ষু 
নিরস্তব স্পন্দিত হইতেছে। : 

এই কহিয়া, সীভাব চিন্তা কবিভে-করিতে আশ্রমের সমীপবর্ভী হইলে, 

রামের মনে দৃঢ় ধারণ! হইল থে, মাশ্রমে সীতা নাই । তখন হৃদয়াবেগ 

ংবরণ করিতে ন। পারিয়া, বাম লক্ষ্পণকে পুনবায় ভৎসন। করিতে থাকিলে, 

লক্ষ্মণ অতি দুঃখিত-ভাবে কহিলেন,_-আধ্য ! আমি “তা লক্ষ্মণ” শবে 

বিচলিত হই নাই, স্বেচ্ছায়ও আশ্রম ত্যাগ কবি নাই । এমন কি, আধ্য! 

সীতা বিষম বিচলিত হুইয়।, আমাকে বাবংবার 'আাপনার সন্ধানে আসিতে 

মন্থরোধ করিতে ধাকিলেও, আমি তাহাকে আপনার সম্বন্ধে চিন্তার কোনই 

আবশ্রক নাই, এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা! করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার 

কথা গ্রাস্থই করিলেন না, পরস্ত আমাকে. দারুণ দুর্ধাকা কছিতে থাকিলেন। 

তিনি আমাকে কহিলেন,--রামের আব্বস্বর গুনিয়ও তুমি বখন বাইতেছ না, 
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'তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তুমি রামের বিনাশ ও তৎপরে আমাকে 
লাউ কামনা করিতেছ। বোধ হয়, সেই অভিসন্ধিতেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়। 
বা ভবতের পবামর্শে তুমি প্রচ্ছন্ন রিপুব স্যার রামেব সঙ্গে বনে আসিয়াছ। 

আর্য আমাব প্রতি এইবপ কটুক্তি কবিলে, আমি তাহাকে সাবধান 

থাকিতে কহিয়া, ক্রোধে আশ্রম-ত্যাগ পূর্বক আপনার সন্ধানে বাইতে- 
ছিলাম । 

লক্ণেব কথ শুনিয়া বাম কহিলেন-_তে সৌম্য ! সীতা স্ত্রী-স্বভাব- 

সুলভ ব্যাকুলতায় ৪ চাপলো তোমাকে পকষ-বচন কভিলেও, ক্রোধের 
বশবর্তী হইয়। তাঁহাকে এই শত্র-বেষ্টিত বন-মধো একাকিনী রাখিয়া আস। 
তামার পক্ষে সঙ্গত তয় নাই । পবন্থ এুব্বপ কবায় 'মামাব আদেশ লঙ্ঘিত 

হইয়াছে । ইহাও তোমাব পক্ষে অন্যায় । সেই মুগরপী মাবীচকে আমি 

বধ কবিয্লাছি। সেই চত্তুৰ মাবীচই মৃত্াকালে মামাব স্ববে “হা লক্ষণ” 
বলয়! চীৎকার কবিষাছিল । 

এই বলিতে-বলিতে তাহাব! দ্রুতপদে আশ্রমে উপনীত হইয়া! দেখিলেন, 

আশ্রমে সীতা নাই! কোন বাক্ষম সীতাকে মাবিয়া ফেলিল, বা ভক্ষণ 

কবিল, ব| হবণ করিল, 'অথব! পুষ্প-চয়নার্থ সীতা। কোথাও গিয়াছেন, ব 

জল আনিবার জন্য লীতা গোদাববীতে গিষাছেন, এইবপ চিন্তাবাকুল হইয়া 

বাম ও লক্ষ্মণ চতুর্দিকে সীতাব অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোথাও 
সীতাকে ন! দেখিতে পাইয়!, বাম বিহবল-চিত্তে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া! কখনও 
কদন্ব-বিহ্বাদি-বুক্ষকে, কখনও বা! অশোৌক-কণিকাবাদিকে কাতব সম্বোধন 
করিক। সীতাব সংবাদ জিজ্ঞাসা কবিতে থাকিলেন। ' মৃগা্দি পপ দর্শনেও 
রামের মনে সীতাস্কুরণ হইতে থাকিল। তিনি উন্মত্তেব ন্যায় তাহাদিগকেও 
সম্বোধন করিয়া সীতাব সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। হয় ত 

বাক্ষসের৷ সীতাকে নন কবিয়! তক্ষণ করিরাছে, তখন সীতার কত কষ্টই 
জয়া থাকিবে, কল্পনায় এই কথা ভাবিতে-ভারিতে বাম উন্মত্তের স্তাঁ় 

১৫ 



১১৪ রামায়ণ 

কখনও বেগে গমন, কখনও উত্রম্ষন, করিতে-করিতে ইতম্ততঃ ভ্রমর্ণ 

করিতে লাগিলেন। পরে রাম, সীতা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া বহু বিলাপ 
করিতে থাকিলে, লক্ষণ সাস্বনা-বাকো তাহাকে কহিলেন-_হে মহাবুদ্ধে! 
আপনি হতাশ হইবেন না। আস্মন, গিবি-কানন-মধ্যে আর্ধ্য(র অদ্দেষণ 

করা যাউক। র্যা বনে-বনে ভ্রমণ কবিতে ভালবাসেন, তাই 

বোধ হয়, কোন বনে প্রবেশ করিয়। থাকিবেন। পুষ্প তাহার প্রিয় বস্ত, 
বোধ হয়, তিনি কোন পদ্ম(কর নবোবরে গিয়াছেন। 

ইহাব পৰে তীাহাব! বু স্থানে অন্বেষণ কবিয়াও যখন সীতাকে দেখিতে 

পাইলেন না, তখন রাম বারংবাব “হা সীতে”্, “হা সীতে” ! বলিয়। রোদন 
করিতে লাগিলেন । 

তাহারা সীতাব ন্বেষণে গোদানরীর দিকে মাইতেছেন, পথ-মধো 

মুগগণকে দেখিয়া, বাম “সীতা! কোথায়” ? বলিয়। তাহাধিগকে জিজ্ঞাসা 

করায়, তাহাবা! মুখ মাকাশের দিকে উত্তোলন কবিয়। এবং দক্ষিণ-দিকে 

ফিরাইয়। দক্ষিণ-দিকে ধাবমান হইতে থাকিল। লক্ষণ ইহা লক্ষ্য করিয়। 

রামকে কহিলেন দেব! মৃগদিগের আচরণ, যেন সীতা কোন্দিকে 

গিয়াছেন, তাহাবই ইঙ্গিত বলিয়। বোধ হইতেছে। চলুন, আমরা দক্ষিণ- 
দিকে অন্বেষণ কবি। 

তাহানা দৃক্ষিণ-দিকে যাইতে-যাইতে প্রথমে সীতাব অঙ্গ হইতে ম্খলিত 
পুষ্পরাজী, তৎপরে সীত'র ও রাক্ষমের পদচিহ্ন এবং তৎপরে ভগ্ন-ধন্থু, ভগ্ন 
তৃণ ইত্যাদি যুদ্ধ-চিহ্ন দেখিয়া! বিস্মিত হইতে লাগিলেন ॥ রাম আবও 
দেখিলেন, সীতার অলঙ্কার হইতে স্থলিত ক্ষুদ্র বর্ণখও-দকল স্থ্ননে- 

স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্থানে-স্থানে রক্তবিন্দু দেখিয়া! রাম অনুমান 
' করিলেন, বোধ হয় সীতার জন্য ছুইজন রাক্ষস বিবাদ করিয়। অবশেষে 

সীতাকে ছেদন পূর্বক উভয়ে মিলিয়। ভক্ষণ করিয়াছে । এই সকল চি 
দেখিতে-দেখিতে রাম পুনরায় শৌকে-ব্হিবিল হইলে, লক্ষণ তাহাকে সাস্বনা 



অরণ্য-কাণ্ড ১১৫ 

বাক্য কহিতে-কহিতে একস্থানে রথচক্র-বেখা ও রক্তবিন্দু-সমূহ লক্ষ্য 
করিয়। অনুমান কবিলেন, এই স্ত।নে দুইজনে মহ! যুদ্ধ হইয়াছে । 

কিয়দ্দুরেই তীহাব! দেখিলেন, পর্বত-কূট সদৃশ বৃহতৎকায় গক্গীন্ত জটায়ু 
রুধিরাক্ত-দেহে ভূমিতলে পতিত বহিয়াছে। ইহা! দেখিয়াই রাম ভাবিলেন, 
জটায়ু নিশ্চয়ই ছন্ম-পক্ষী-বেশী রাক্ষদ। এ জটাযু রূপী রাক্ষদই সীতাকে 
ভক্ষণ কবিয়। ভূমিতলে বিশ্রাম করিতেছে। 

এই ভাবিয়া বাম ক্রোধভরে জটাযুকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, 

দুধ জটায়ু ফেন-যুক্ত রক্ত বমন কবিয়া কাতব-ভাবে রামকে কহিল__হে 
আযুন্মন্! তুমি মহাবনে সম্ীবনী ওষধির হ্যায় যে স্ত্রী-রত্বকে অন্বেষণ 
করিতেছ, বাবণ সেই সীত! ও মমাব প্রাণ, উভয়ই হরণ কবিয়াছে। 

বাবণ সীতাকে হবণ করিষ! পুষ্পক-রথে যাইতেছিল দেখিয়া, আমি যথাসাধ্য 
ুদ্ধ কবিতে থাকিলে, সে আমাব পক্ষদ্বয় ছেদন পূর্বক সীতাকে লইয়া 
দক্ষিণ-মুখে পলায়ন কবিয়াছে । 

জটাযুর মুখে মীতা-হবণেব কথ! শুনিয়া এবং সীতাকে মুক্ত করিবার 

চেষ্টায় জটাযুব প্রাণান্ত উপস্থিত দেখিয়া, বাম ও লক্ষ্মণ পিতৃ-সখা জটায়ুকে 

আলিঙ্গন কবিলে, রাম বিলাপ কবিতে থাকিলেন--আমি কি ছূর্ভাগ্য ! 

রাজা-্রষ্ট হইয়! বনবানী ভইয়াছি, এখন, সীতাকেও হাঁরাইলাম, আবাব 
হিতকারী পিতৃ-সখ! জটাধুও জমাদেব জন্ত প্রাণ বিসর্জন কবিল! জগতে 

আমার অপেক্ষা! ভাগ্যহীন মার কেহই নাই ! 

সীতা-হরণ-বিষয়ে রাম আরও কথ! শুন্নিতে চাহিলে, মৃতগ্রায় জটায়ু 
কেবল-মাত্র বলিল_ রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং, কুবেরের ভ্রাতা । এই 
বলিতে-বলিতে জটাযুৰ প্রাণবায়ু বহির্গিত হইয়া গেল। * 

পরম উপকারী পিতৃ-সথার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ রাম তাহার 'মস্ত্যেহি-ক্রিয়া 
করিয়া! গোদাবরীততে তাহার তর্পণ সম্পান্নন কবিলেন। 

রাবণ দক্ষিণ-দিকে প্রস্থান করিয়াছেন, জটামুর মুখে এই কথা শুনিয়া, 
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রাম ও লক্ষ্মণ ধন্থু, শর ও অসি গ্রহণ পূর্বক দক্ষিণ-দিকে যাইতে লাগিলেন ।, 

এক নিবিড় অরণ্য অতিক্রম কবিদ্! তাহার! ক্রৌধ্খাবণ্য-নামক আর-এক 

নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ কৰিলে, অক্নোমুখী-নায়ী এক রাক্ষসী তাহাদের নয়ন- 

গোচর হইল। নে লক্ষণকে প্রণয়-হুচক সম্বোধন করিতে থাকিলে, 

লক্ষণ, হুর্গণখার স্তায়, তাহাকেও বিকৃতী করিলেন। রাক্ষসী চীৎকাব 

করিতে-কবিতে পলায়ন কবিল। 

ক্রমে তীহাঁবা অগ্রসব হইলে কবন্ধাকার এক বিকট বাক্ষণ হঠাৎ 
তাহাদিগকে আক্রমণ ও ছুই বান দ্বাব ছুইজনকে গ্রহণ করিয়া, 

তাহাদিগকে বিনাশ কবিবার স্পঞ্ধী কবিতে থাকিলে, বাম ও লক্ষ্মণ 

অসি দ্বার তাহাব বাহু-য্গল ছেপন করিয়! মুক্ত হইলেন। তখন সে 

লক্ষমরণেব কাছে তাহাদেব পবিচয় পাইয়। নিজ পরিচয় কহিল--মামি দন্ুব 

পুত্র, আমাব নাম কবন্ধ। ইন্্র আমাকে এরূপ বিরূপ করিয়াছেন। 

আমি আপনাব সমক্ষে প্রাণ ধিসর্জন করিতে ইচ্ছা করি । আপনি 

আমাকে গর্ভে নিক্ষেপ কবিয়! দগ্ধ কবিলে, আমি দিব্যধাম প্রাপ্ত হইব। 

রাম তাহাই কবিলেন। সীতাব সংখাদ সম্বন্ধে কবন্ধ কিছুই বলিতে 

পারিল না। সে কেবল বলিল যে, কিক্ষিম্ধাধিপিতি বালী কর্তৃক 

রষ্টরাজ্য ও হৃতদাৰ হইয়া তাহার ভ্রাতা স্ুুগ্রীব পম্পাতীবস্থ খধ্যমূক 
পর্বতে থাকিয়। বাণীকে বধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন | স্মুগ্রীবেব 

সহিত সখ্য কৰিলে সীত! যেখানেই থাকুন, স্ুুগ্রীৰ তাহার উদ্ধারের ব্যবস্থা 
করিবেন। 

তখন রাম ও লক্ষণ প্রশস্ত পথ অবলম্বন পূর্বক পম্পানদীর পশ্চিম 

তীরাভিসুখে যাইত্বে থাকিলেন এবং এক পর্বত-শৃঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া, 
পরদিন পম্পাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক রমণীয় আশ্রমে 
শবরী-নারী এক বৃদ্ধা তাপনী বাস কৃরিতেছিল ! সে রাম ও লক্ষমণকে প্রণাম 
ও তাহাদের যথোচিত সম্বন্ধন। করিয়। কহিল--আমি পূর্ব্বে চিত্রকুটে বাস 
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ক্লবিতাম। পরে খধিগণ সে স্থান ত্যাগ করিলে, আমি এই মতঙ্গ-বনে 
বাসণকবিতেছি। খষির। আমায় বণিয়াছিলেন যে, রামের সহিত সাক্ষাতের 

পবে আমার দেহত্যাগ ঘটিবে। আমি সেইনন্য আপনাব প্রতীক্ষায় জীবন 
ধারণ কবিয়! রহিয়াছি। এই আশ্রমে আমি যে-সব খধষিগণের পরিচর্ধযা 

করিতাম, তাহারা সকলেই দিব্যলোক প্রাপ্ত হুইয়াছেন। এখন আমিও 
উহাদের অন্ুগমন করিতে ইচ্ছা করি। 

এই বলিয়! শবরী বামেব অনুজ্ঞ। লইয়!, তাহার সমক্ষে প্রজ্জলিত অগ্গি- 

মধ্যে দেহ খিলর্জন করিল। খধিদিগেব পবিচারিক। শববীব মনোভাব 

দেখিয়া রাম খধিগিগেব প্রভাব সম্বন্ধে বিশ্ময় প্রকাশ করিতে-করিতে 

পগ্মণেৰ সহিত পম্পাভিমুখে প্রন্থিত হইলেন। 



কিক্িন্ধা-কাণ্ড 

স্রুজীন্ব-ম্িিলম্ন 

রাম ও লক্ষণ মনোহব পম্পানদদীব তীরে উপস্থিত হইলে, নান[বি 

পদ্ম-খচিত সেই নদী ও তীবস্থ কুনুমিত বন-উপবনেৰ বমণীম্ম সৌন্দর্য 
দেখিয়া সীতা-বিবহে রাম নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন লক্ষ 

তাহাকে কহিলেন-_হে পুকষোত্তম! আপনি শোক সংববণ করুন্ 

প্রিয়জনের প্রতি অত্যধিক স্নেহ কল্যাণকর নভে । রাবণ যেখানে 

থাকুক, অন্বেষণ কবিয়া তাহাকে বিনষ্ট কবিতেই হইবে । কিন্ত তাহ 
যত্ব-সাপেক্ষ। অতএব আপনি দীনতা ত্যাগ করিয়া উৎসাহ অবলম্ব 

করুন্। উৎসাহই লোকের পরম বল। লক্ষণের যুক্তি-যুক্ত কথ শুনি: 

রাম প্রকৃতিষ্থ হইলে, শ্রাহারা পম্পা অতিক্রম পুর্র্বক খাষামুক-পর্ব্বতাভিমুণ 
চলিতে লাগিলেন । 

সেই সময়ে বানব-বাজ সুগ্রীব সেই পর্বতে বিচরণ করিতে-করিতে দু 
হইতে ধনুর্ব্াণ-হস্তে দুইজন জটাধারী পুরুষকে দেখিয়া! চিন্তিত হইলেন 
স্গ্রীব তীহাব “অমাত্যাগণকে কহিলেন_-এঁ ছই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাল 
কর্তৃক প্রেরিত। অতএব আমাদের পক্ষে এহ্ান ত্যাগ করাই কর্তব্য । 

অমাত্যগণের সহিত স্ুগ্রীৰ নিকটস্থ পর্বতাস্তরে আশ্রয় লইলে 
অমাত্য-প্রধান হনুমান্ নুগ্রীবরকে কহিলেন_ আপনি নিরাপদ স্থাত 
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'থাকিয়াও বালীর ভয়ে ভীত হইবেন ন।। বরং প্র ছুই ব্যক্তি কে, কেন 
ভ্রমণ করিতেছেন, এই তথ্য অবগত হওয়াই আমাদের কর্তব্য । 

তখন স্ুগ্রীব উহাদেব তথ্য অবগত হইবার অন্ত হনুমানকে প্রেরণ 
করিলে, হনূমান্ উদাসীন-বেশে রাম-লক্ষ্পণের সমীপবর্তী হইয়। তাহাদিগকে 
প্রণাম পূর্বক সম্বর্ধনা করিলেন। পবে হনুমান্ মধুব-বাক্যে কহিলেন-_ 
রাজধি ও দেবধি সদৃশ 'আপনধিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনার! 
তাপস-ধর্শ্সী। আপনাদেব রূপ ও কাস্তি যেমন লমুজ্জল, সুদ দেহও তেমনি 
অসাধারণ বলবীর্য্যেব পরিচায়ক । আপনাদিগকে দেখিয়। মনে হয়, যেন 
চক্জ-সথ্য ভূতলে ভ্রমণ করিতেছেন! আপনারা! সন্ন্যাস'বেশ কেন 

ধাবণ কবিয়াছেন? আব কেনই ব! পম্পাতীবে এই নির্জন খাধ্যমৃক-পর্বতে 
আসিয়াছেন? 

হনুমানের জিজ্ঞাসায় রাম ও লক্ষণ কোন উত্তব না! দিলে, হনুষান্ আরও 
কহিতে লাগিলেন _-স্ুগ্রীবনামক বানব-বীব জোষ্ঠ ভ্রাতা কিফিন্ধাধিপতি 
ৰালী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়! কয়েকজন অমাত্যসহ বিষঞ্নহদয়ে এই পর্বতে 

বিচরণ করিতেছেন। আমি স্থুগ্রীবের মন্ত্রী এবং তৎ্কর্ভৃক প্রেব্তি 

হইয়া আপনাদেব নিকট এাসিয়াছি। আমি বাধুদেবের পুত্র । আমার নাম 

ইনৃমান। আমি ইচ্ছানুৰপ রূপ-ধারণে লমর্থ। অধুনা সঙ্গ্যাসীর বেশে 
আপনাদের কাছে আসিয়াছি। 

বাক্য-প্রয়োগ-পটু হনুমানের ব্যাকরণ-বিগুদ্ধ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া 
রাম হষ্টমূনে লক্্ণকে হনূমানের সহিত বাক্যালাপ কবিতে বজিলে, লক্ষণ 
হনূমান্কে কহিলেন-হে বিদ্বন! বানর-রাজ স্ুগ্রীবেব গুণাবলী মন্বন্ধে 
আমবা অবগত আছি । আমব! তাহার সহিত সখ্য” স্থাপনের উদ্দেশ্তে 

তাহাব সন্ধানে এ-প্রদেশে আদিয়াছি। আপনি তাহাকে এই সংবাদ 
জ্ঞাপন করুন্। * 

এই বীর-ছয়ের সহিত সখা ঘটিলে স্থগ্রীবের জয়লাভ নিশ্চিত, হুনুমান্ 
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এই ভাবিয়া মনে-মনে হষ্ট হইলেন। রাম ও লক্ষণ কি জন্ত বনবাসী, 
কেনই বা! তাঁহারা সুগ্রীবের সহিত সধ্য-স্থাপনে ইচ্ছুক, ইত্যাদি কথ! 
₹নুমান্ জানিতে চাহিলে, বামের অনুমতি পাইয়া লক্ষণ সংক্ষেপে তাহাদের 
পৰিচয়, রাজা-ত্রংশ, বন-বাস ও সীত।-হরণ বাপাব বিবৃত করিয়া, অবশেষে 

কহিলেন-_দনুব পুত্র রাক্ষসরূপী কবন্ধ আমাদিগকে কহিয়াছে যে, বাবণের 
সন্ধান ও সীতাব উদ্ধার ব্যাপাবে বীর সুগ্রীবই সমর্থ, স্থুতরাং তাহার সহিত 
সখ্য কবাই আমাদেব প্রথম কর্তব্য। তিনিও ভ্রাতা কর্তৃক রাজ্য-জ্ট 
হইয়া খষ্যমূক পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। কবন্ধেব উপণেশ মত আমরা 
নুগ্রীবের সহিত সখ্য কবিবাব অভিলাষে এখানে আপিয়াছি। আপনি বানর- 
রাজকে আমাদের পবিচয় ও অভিলাষ জ্ঞাপন করুন্। 

এই বলিয়া লক্ষ্মণ অশ্রু মোচন কবিতে-করিতে কহিলেন__হা৷ অনৃষ্ট ! 
দশবথেব স্যার সমটের জোট পুত্র বাম আজ সুগ্রীবেব শরণ-প্রার্থী ! 

লক্ষণকে অশ্রুসিক্ত দেখিয়া! হনুমান কঠিলেন_--আপনি ছঃথখ করিবেন 
না। আপনাদের স্তায় বীরদ্বয়েব সহিত মিলিত হওষ! হুগ্রীবেরও একান্ত 

প্রয়েজন। আপনাব! দে স্বরংই এখানে আসিপ়াছেন, ইহা! সুগ্রীবের 
পরম সৌভাগ্য বলিতে ভইবে। স্ুগ্রীবও বাজা-্রষ্ট হইয়।৷ সভয়ে এই 

নির্জন স্থানে বাস কবিতেছেন ।' বালী তাহাব পত্বীকেও হরণ কবিয়াছেন : 
স্থগ্রীব সীতার অন্বেষণে সাধ্যমত সহাঁয়তা করিতে ক্রুটী কবিবেন না. 
ইহা! আপনার! নিশ্চয় জানিবেন । আপনাব! আমার সঙ্গে আনুন । আমি 
আপনাদিগকে নুগ্রীবেৰ নিকটে লইয়া যাই। হনুমান্কে বিশ্বস্ত বোধে 
রাম-লঙ্্ণ তাহার সঙ্গেৎগমন কবিলেন। 

তীহাব! খয্যমুকের সন্নিকটস্ক “মলয়” নামক পর্বতে উপস্থিত হইলে! 
হন্মান্ স্থগ্রীবের নিকট রাম-লক্ষ্পণের পৰিচয় প্রধান পূর্বক কহিলেন__ 
ইহারা আপনার শবথাগত হইয়াছেন । আপনি বিধি.পূর্ব্বক “ইহাদের 
সহিত সখ্য স্থাপন করিয়! 'ইঁহাদিগকে সম্পুজিত করুন্। তখন লুঘ্রীব 
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প্রন্ন-চিত্তে বামকে কহিলেন__হুনুমানের মুখে আপনার সদ্গুণাবলী শুনিয়া 
আম্মি বড়ই হর্ষপ্রান্ত ভইয়াছি এবং 'মাপনি আমার সহিত সখ্য করিতে 
অভিলাধী, ইহাতে আমি নিজেকে পরম লাভবান্ এবং সম্মানিত বোধ 
কবিতেছি। 

ন্গ্রীব এই কহিয়া ভস্ত প্রসারণ কবিলে, রাম দক্ষিণ হস্তে সুগ্রীবের 

হস্ত ধাবণ পূর্বক স্ুগ্রীবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং হুনূমান্ কাষ্ঠঘয় 
ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন কবিলে, বাম ও স্ুগ্রীব সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক 
উভয়ে উভয়কে হৃষ্টচিত্তে দর্শন কবিতে লাগিলেন। রাম স্থৃগ্রীবকে 
কহিলেন__অগ্ হইতে তুমি আমার সখ! হইলে। এখন হইতে তোমার 
৪ আমার ম্থথ-দ্ুঃখ একত। প্রাপ্ত হইল। 

তাহারা উভগ্বে উপবেশন কবিলে, সুগ্রীঘ কহিলেন_-আমি আমাব 

ভ্রাতা বালী কর্তৃক নিগৃহীত ভইয়া সভয়ে ও ক্ষুপ্র-চিন্তে এখানে বাস 
করিতেছি। আপনি আমাকে 'অভয় প্রদান ককন্।। বন্ধুবৎদল রাম 

তহুত্তরে সহান্তে কহিলেন-হে কপিবৰ ! পবম্পৰ উপকাব করাই 

মিত্রতার ফল-স্ববূপ। অশ্এব তোমার ভার্য্যাপভাবী বালীকে আমি 
নিশ্চয়ই বধ কবিব। 

বামের বাকো নুগ্রীব প্রসন্ন হইয়া! কহিলেন-_হে রাম! মন্ত্রী হনুমানের 
কাছে আমি আপনার ধনবাসেব কারণ অবগত ভইক্মাছি এবং সম্প্রতি বাবণ 

'হইতে আপনাব যে ছুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, *তাহাঁও হনুমান আমাকে 
কহিয়াছেন। আপনি এছুঃখ হইতে শীঘ্রই বিমুক্ত হইবেন। সীতা- 
উদ্ধারের জন্ত যে-কিছু আয্মোজন কবিতে হইবে, তাহা আমিই কবিব। 
আপনি শোক পরিত্যাগ করুন্। 

সীতা-হরণ-প্রসঙ্গে স্ুগ্রীব আরও কহিলেন_ কয়েক ধিন পূর্বে আমর! 
খধ্যমুক-শঙ্গে বসিয়া কথোপকথন করিতোছিলাম, এমন সময়ে বিমানগামী 
রথে এক রাক্ষস দক্ষিণ-মুখে যাইতেছিল এবং তাহার ক্রোড়ন্থা এক নারী 

১ 
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নিরস্তর “হা রামণ, “হা! লক্ষ্মণ” বলিক্পা চীৎকাব করিতেছিলেন । তিনি 

বোধ হয়, আমাদিগকে দেখিয়া, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ কিছু অলঙ্কার.এক 

বস্ত্-খণ্ডে মণ্ডিত কবিয়া আমাদের সমক্ষে ফেলিয়া দ্রিলেন। এখন 

আমার অন্থুমান হইতেছে, উনিই আপনার সীতা, আর এ রাক্ষমই 
রাবণ। আমি সেই নিদর্শনগুলি আনিতেছি, 'আপনি দেখুন । 

অলঙ্কাব আনীত হইলে, রাম তাহা! দেখিতে-দেখিতে অজজ্র অশ্রমোচন 

কবিতে থাকিলেন এবং লক্ষণকেও সে-গুলি দেখিতে দিলেন । তখন 

লক্ষণ কভিলেন-_-আমি গ্রতিদিন আর্ধ্যাব চরণ-বন্দন! কবিতাম বলিয়া, এই 

নুপুব্গ়-মাত্র আমার পবিচিত। তাহার অন্তান্ঠ অঙ্গেব অলঙ্কাবের দিবে 

আমি কখনও দৃষ্টিপাত কবি নাই । 
উভার পরে, রাম স্বগ্রীবকে রাবণ-সন্বন্ধে তথা জিজ্ঞাসা কবিলে, স্গ্রী- 

বঞিলেন- আমি সে বিষয়ে কিছুই অবগত নহি । তবে সময়ে চর দ্বার 

সে বিষধ অবগত হইন্ে পাবিব, এজন চিন্তা নাই। অধুনা আমি 

বালী কর্তৃক বিতাডিভ হইয়! ভীত-চিত্তে বনে-বনে ভ্রমণ করিতেছি 

আপনি আমাকে ভয় হইতে পবিভ্রাণ করুন্।* 

বাম কহিলেন-_-সংসারে উপকাব দ্বাবাই মিত্রতা, আব অপকারে, 
দ্বারাই শক্রতা হয় । আমি আজই বালীকে বধ করিব। তবে ততৎপু্ে 
বালীব সহিত তোমাৰ বিবাদ-বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইতে ইচ্ছা কবি 

তখন নুগ্রীব 'কহিতে লাগিলেন--বালী পিতার জোষ্ঠপুত্র এবং অত, 

ল্লীতিভাঙ্গন বলিয়া! পিতাব নৃত্যুব পবে এই কিক্িন্ধা-রাজ্যেব অধিপতি 
হইলেন এবং আমি স্বেচ্ছায় তাহার সেবক হইয়! রহিলাম । 

পূর্বে হুন্দুভি-ন।মক অস্থরেব পুত্র মায়াবীব সহিত বালীর শত্রুতা ছিল 
মে একদিন রাত্রিকালে তর্জন-গর্জন করিরা বালীকে যুদ্ধে আহ্বা 
করিলে, বালী কাহারও নিয়েধ ন! মানি! তাহাকে বধ করিবা 
জন্ত বহির্গত হইলেন। . আমিও তীহ্ার সঙ্গে চলিলাম। বালীর ভর 
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মায়াবী এক ভীষণ গর্ভ-মধ্যে প্রবেশ করিলে, বালী আশাকে গর্তের 

ঘ্বার*দেশে তাহার জন্ত অপেক্ষা কবিষ্বা থাকিতে কহিষ্বা, গর্ভ-মধ্যে প্রবেশ 

করিলেন। ক্রমে এক বসব অতীত হইল, তবু বালী বহির্গত হইলেন ন!। 
এ দিকে, গর্ভ-মুখ হইতে বক্ত নির্গত হুইতে দেখিয়া, বালীব মৃত্যু হইয়াছে, 
এই ধারণায়, আমি অতি ছুঃখে গর্ভ-ঘ্বাব রুদ্ধ কবিয়। গৃহে প্রত্যাবৃভ হইলাম। 

বালীর উদকৃ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, মন্ত্রীগণ আমাকে কিক্ষিন্ধা-রাজ্যে 

অভিষিক্ত করিলেন। আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিবাব কিছুদিন পরে, বালী 
শক্র-দমনান্তে গৃহে প্রত্যাবুত্ত হইলেন এবং আমার কার্ষ্যে সাতিশয় ক্রোধ 

প্রকাশ পূর্বক আমাকে বাজা হইতে 1বতাড়িত এবং ভার্ষ্য। হইতে বঞ্চিত 

করিয়াছেন । বালী অতিশয় বলবান্। সুতরাং আমি তাহার ভয়ে 

ভীত হইয়াছি। সুগ্রীবের বাক্য শুনিয়। বাম কতিলেন__আমি নিজের 
মবস্থার ঘর! তোমার দুঃখ বেশ অনুভব কবিতেছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও। 

মামি বালীকে বধ কবি তোমাকে শোক-সাগব ইইতে উদ্ধাব করিব। 

ন্বালী-ন্বঞ্র 
তখন ন্ুগ্রীব বাণীব বাহুবল সম্বন্ধে বামকে অবগত করান 

আবশাক ভাবিয়া কভিদেন_ বিশাল-কায়* মহ্ষাকার ছুক্ুভি-নামক 
অন্থুব বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, বালী তাহার সবিশেষ লাঞ্না 
করিয়!, তাাব মৃতপ্রায় বিশাল দেহ উত্তোলন পূর্বক যোননান্তবে নিক্ষেপ 

করিয়াছিলেন । সেই স্থলে মতঙ্গ-ধাষি থাকিতেন। তাহার আশ্রম- 

প্রান্তে প্রকাণ্ড মহিষকে মৃতাবস্থায় পতিত দেখিয়।, ইহা! বালীর কার্ধা, 

এই অঙ্মান পূর্বক খাবি অভিশ!প কবিলেন যে, তাহা এই আশ্রম-প্রদেশে 
প্রবেশ করিলেই বালী জীবন হারাইবে। এই ভয়ে বালী খধ্যমৃক-পর্ববতে 
আসিতে, এমন কি, দুর হইতে উহা! নিরীক্ষ॥ করিতেও সাহস করে ন। সেই 
অন্ত আমি অধুনা অমাত্যগণের সহিত এই পর্ববতে, আশ্রয় লইয়াছি। 
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স্থগ্রীবের কথা সমাপনাস্তে রাম তাহাকে কহিলেন- এখন তুমি 
অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে কিফিম্ধা-নগবে লইয়। চল এবং ভ্রাতৃ- ্ ব্- 
মাত্রবিশিষ্ট তোমার শক্র বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কর। 

স্গ্রীব তাহাই করিলে, বালী বহির্নত হইয়। স্তুগ্রীবের সহিত তুমুল 
যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । অবশেষে, স্থগ্রীব রণে ভঙ্গ দিয়া পুনরায় খধ্যমূকে 
আশ্রন্ন গ্রহণ করিলে, রাম, লক্ষণ ও হনুমানেৰ সহিত তথায় প্রত্যাবৃত্ত 

হইলেন। বালীকে বধ কর সম্বন্ধে কিছুই কবিলেন না বলিয়া, স্থুগ্রীব 

তাহাকে অনুযোগ কবিতে থাকিলে, বাম কহিলেন -হে স্নেহভাজন ! 

তোমাদেব ছুই ভ্রাভ। দেখিতে সর্বাংশে একই প্রকার । এইজন্য আমি 

পাছে বালী-বোধে তোমাকে নিহত কবি, এই আশঙ্কায় শব-ত্যগ করিতে 

পাবি নাই ৷ সীতাব অন্বেষণে তুমি আামাধ পৰম সহায় । স্থতবাং তুমি নিহত 
হইলে আমি অকুল সাগবে পতিত হইব। তুমি এই গজপুষ্পী-নায়ী 
পুষ্পিতা-লত! কণ্ঠে ধারণ কবিয়া, পুনবায় বাদীকে যুদ্ধে আহ্বান কর। 
তাহা হইলে তোমাদেব মধ্যে কে বালী, সহজেই আমি তাহা বুঝিয়া, বালীব 

প্রতি আমাব অমোঘ বাণ তাগ কবিতে পাবিব। তখন লক্ষণ গিরি-তট 

হইতে পুষ্পিতা গঞ্জপুষ্দী-লন্বা উৎপাটন কবিয়া স্ুগ্রীবে কঠদেশে বন্ধন 
করিয়। দিলে, সুগ্রীব সন্ধ্যারাগ-বর্জত ও বলাকামালা-শোভিত মেঘের 

নায় শোভ| পাইতে লাগিলেন। এইর্প চিহ্ন ধারণ কবিয়া স্ুগ্রীব 
পুনরায় কিফ্রিন্ধাভিমুখে চলিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও অমাত্যাদি বানর-বীরগণও 

সুগ্রীবের অন্ুগমন কবিত্তে থাকিলেন। পুনরায় স্ুগ্রীবেব তর্জন-গর্জন 

শুনিয। বালী ক্রোধ-বশে বহির্গত হইতে চাভিলে, তাহার পত্বী তারা তাহাকে 

ুক্তি-যুক্ত উপদেশ-বাক্য কহিতে লাগিলেন-_হে বীব! স্ুগ্রীব তোমার 
কাছে পরাপগ্রিত হুইরা'ও যখন আবার আসিয়াছে, তখন সে সহায়-সম্পন্ন 
হইয়্াই আসিয়াছে বলিয়া! বোঁধ হয়। কুমার অঙ্গদের মৃখে আমি গুনিয়াছি 
যে, অযোধ্যাধিপতি রাজ দশরথের বীরপুত্র ছয় কোন কারণে বনবাদী 
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হইয়ছেন। নুগ্রীব তোমার বিনাশার্থ তাহাদের সহিত মিত্রত। স্থাপন 

কবিয়াছে। সেই সাহসেই স্ুগ্রীবের এত তর্জন-গর্জন। রামের সহিত 
শত্রুত! কর! কোন মতেই তোমার উচিত নম্ন। বুদ্ধিমতী তারার হিতকর 

উপণ্দেশে বালী কর্ণপাত করিলেন না । ইহাতেই বুঝিতে হইবে, বালীব 

আসন্নকাল সমুপস্থিত ৷ 

বালী পুবী হইতে বহির্গত হয়া আশ্ফাপনকারী স্ুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইলে, সুগ্রীব অনতিকাল-মধোই হীনবল হইয়া! চারিদিকে দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ কবিতেছেন দেখিয়া) বাম বালীর প্রতি অমোঘ শর নিক্ষেপ 

করিলেন। রামেব শবাঘতে বালী ধবাশাফী হইয়াও সগর্ধে রামকে 

কহিলেন__-মামি সুগ্রীবেব সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত আছি, এমন সময়ে তুমি 
আমার অনহব'নে আমাব প্রতি খাণ-তাগ করিয়া কি যশ উপার্জন 

করিলে ? তুমি যে-বাজবংশেব পুত্র, তোমাৰ এই কার্য তাহাব অনুরূপ 

হয় নাই। আমি তোমার কোন অপকাব করি নাই, তোমাকে যুদ্ধে 

আহ্বানও কবি নাই, ভে তুমি দামাব সঞ্তিত এরূপ ধন্শ-বিগহিত ব্যবহার 

কেন কৰিলে? তুমি মে, উদ্দেশ্যে নুগ্রীবেব সহিত সখ্য কবিয়াঃ সেই 
সখাবশে আমাৰ প্রতি এই অক্ষত্রোচিত ব্যবহার কবিলে, আমাকে যদ্দি 

তুমি সেই কার্ধ্যেব আদেশ কবিতে, তবে একপিনেব মধ্যেই আমি তোম!র 
সীতাকে তোমার কাছে আনিয়। দিতাম । আর, সেই ছুবাজ্মা রাবণকে 

বন্ধন করিয়া তোমার চবণে সমর্পণ করিতাম। আমি মরিতে ছঃখ 

করিতেছি না। কিন্তু তুমি সুগ্রীবকে রাহ! দিবার জন্ত অধর্ম অবলম্বন 
পূর্বক আমাকে হনন করিলে, এইজন্য আমি সন্তগ্ত হইতেছি। 

বালী এইরূপে. রামকে ভত্পন! করিলে, বাম দ্বীর-ভাবে বালীকে 
কহিলেন-হে .বানর-বাজ ! ভুমি ধর্ম, অর্থ ও লোকাচার সবিশ্যে অবগত 
ন! হইয়াই চাপল্য-বশতঃ আমাকে অনুযোগ করিতেছ। ধর্মাত্থা ভরত 

এখন রাজা ৷ তাহার রাজ্যে কোথা গঠিত কাধ্য অনুষ্ঠিত হুইলে, 



১২৬ রামায়ণ 

তাহার প্রতিবিধান কবা আমাব একাস্ত আবস্তটক | তুমি সম্প্রতি ধর্-পথ 

পবিত্যাগ করিয়া, পুত্র-বধূ-স্বরূপিনী ভ্রাতৃ-বধূ রূমাকে উপভোগ করিতেছ। 
স্থুতবাং, লোকাচাব-বিকদ্ধ এইরূপ গহিত কার্য্যের জন্য তুমি বধার্থ। 
বিশেষ, স্বগ্রীবেব সহিত সথখ্যে আবদ্ধ হইয়া, আমরা উভয়ে উভয়ের 

কার্ষ্যে সহায় হইতে প্রতিশ্রত । ম্ুতরাং আমি সে প্রতিশ্রুতি পালন 

করিতে বাধ্য । বাজ-ধর্শ ও প্রতিজ্ঞা-পালনেব বশবর্তী হইয়াই আমি 

তোমাকে বধ কবিতে বাধ্য হইয়াছি, হিংসা-পবায়ণ হইয়া! নহে। ইহ! 

বুঝিয়া, তুমি আমাব প্রতি ক্রোধ ত্যাগ কব। 
রামেব বাকা শুনিয়া, বালী কাতব-কণ্ঠে কহিলেন__-আমি মৃত্যুর জন্য 

শোক কবিতেছি না । আমাব অভাবে স্ুগ্রীব বাজ! হইবেন, ভাহাতেও 

আমার দুঃখ নাহ । কেবল দেখিবেন, মেন কুমার অঙ্গদের প্রতি ও আমার 

বিধবা পত্ধী তাবাব প্রতি কোনবপ অত্যাচার না ভয়। স্ুগ্রীব আপনাব 

বশবর্তী বলিয়া, এ ভার আমি 'আপনাব উপবেই ঈমর্পণ কবিলাম। 
রাম এই ভার গ্রহণ করিলে, বালী শরাঘাত-জনিত মোহ-প্রাণ 

হইলেন। তখন তাব! তাহার কাছে আসিয়া বনু বিলাপ কবিতে থাকিলে, 

নুগ্রীবও ভ্রাতার বধে দুঃখিতান্তঠকরণে নামেব নিনট গিয়া এরূপ জঘন্থ 

উপায়ে বাজা-প্রাপ্থিতে অনিচ্ছা! প্রকাশ কবিলেন। এই সময়ে, তারাও 

বামেব কাছে গিয়! বিলাপ কবিতে-করিতে অনশেষে বামকে কহিলেন-_- 

হে বীর। তুমি বালীব সঙ্গে আমাকেও বধ কর। তাহাতে তোমার 

স্ত্রীবধেব আশঙ্কা নাই, কাবণ, আমাকে বালীবই আত্ম! বলিয়া জানিও 

তার! এইরূপে শোক প্রকাশ করিতে থাকিলে, রাম তাহাকে এই 
বলিয়! সান্ত্বনা দিলেন যে, ভবিতবোর উপরে কাহারও ক্ষমতা নাই 

যাহা! ঘটিবার/ তাহা ঘটিবেই। অতএব তাহার জন্ত শোক করা! বৃথা । 
তখন যথাবিধি বালীর অস্ত্যেপ্িক্রিয়া! সম্পাদিত ' হইলে, হনুমান 

রামকে কহিলেন_-কে মহাত্মন! এখন নুগ্রীব নগরে প্রবেশ পূর্ব 
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বাঞ্জা-ভার গ্রহণ করিয়া, আপনাকে যথাযোগ্য সম্পৃজিত করিতে ইচ্ছা 
করেন। ন্আাপনি কিক্িিন্ধাব গিরি-গুহায় বাস এবং বানরদিগের উপর 
কর্তৃত্ব কবিক্ব! তাহাদিগকে আনন্দিত করুন্। 

রাম কহিলেন_ আমি চতুর্দশ বৎসরের জন্ত বনবাসেব প্রতিজ্ঞা-পালন 
করিতেছি। অতএব নগবে বাস আমার পক্ষে অন্ুচিত। স্বগ্রীৰ 
অবিলম্বে বাজপদ্দে অভিষিক্ত হউন্ এবং অঙ্গদকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত 
করুন । অধুনা বর্ষাকাল লমাগত। এ সময়ে সীতা-অন্বেষণেব জন্য সৈম্ত 
€প্রবণ কব! বিধেয় নহে । বর্ষার অন্তে সেই উদ্বোগ করিলেই চলিবে। 

বামের আল্তায় সুগ্রীব তাহাই কবিলেন এবং রামের সাভায্যে পত্ধী কমা ও 
কিফিন্ধ!-রাজ্য প্রাপ্ত হইয! পধম আনন্দ লাভ কবিলেন। 

শীভ্ডা-আন্মেকন্দে ল্বান্নন-25লম্ত 

স্থগ্রীব রাজাভিযিক্র হইলে, বাম প্রথমে প্রঅবণ-নামক পর্বতে এবং 
পরে মাল্যবান-পর্ধতে বর্ষা যাপন কবিতে থাকিলেন। বর্ষধাকালে মাল্য- 

বানের বমণীয় শোভ! সন্দ্শন্মে সীতা-বিরহ রামকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিতে 

থাকিল । মাস-চতুষ্টপন অপেক্ষা কবাও বেন বামেব পক্ষে ছফফর 
হইস়্া উঠিল। বর্ষা শেষ হইলে, যখন নদ্দীলকল নিন্মন ও চক্রবাকৃ- 
শোভিত হইয়া! শবতের স্থচনা কবিল, তখন রাম লক্ষণকে কহিলেন-- 

পক্ষণ! বর্ষ অতীত হইযাছে। ৈষ্ঠাভিযান্ব এই ত উপযুক্ত সমগ্ন। 
কিন্তু সুগ্রীবের কোনরূপ উদ্ভোগ লক্ষিত হইতেছে না। স্থুগ্রীব নিজে 

সুখ-ভোগে নিমগ্ন থাকিয়া, আমাকে অসহায় বোধে উপেক্ষা! কবিতেছেন। 
নতুবা, তিনি পীতা-অন্বেষণের প্রতিশ্রুতি কবিয়াও, সৈ বিষয়ে এখন 
নিশ্চে্ই আছেন কেন? নিজের কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, সেই জন্তই কি 

আমার কার্য বিস্বৃত হইলেন? .তুমি।সুগ্রীবেব নিকট গিয়া! তীহাঁকে 

আমার ক্রোধ জানাও এবং বলিও, বালী, যে পথে গিয়্াছেন সে পথ 



১২৮ রামায়ণ 

উদ্মৃক্তই বহিয়াছে। তিনি তঁহাব প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলে শুধু 
তাহাকে কেন, সবান্ধবে তাহাকে নিহত করিতে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ 
করিব না । 

এ দিকে বর্ষা .শেষ হইতে-না-হঈতেই, কর্তব্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন হনুমান্ 

স্ুগ্রীবকে রামেব প্রতি তীহাব কর্তব্য স্মবণ কবাইম্বা দিলে, স্থুগ্রীব 

অমাত্যগণকে নানাস্থান হইতে সুদক্ষ বানব-সেন! সংগ্রহের আদেশ দিয় 

অস্তঃপুরে প্রবেশ কবিলেন এবং সেইখানেই স্ডিনি কামাসক্ত ও মগ্ভা- 

পানাসক্ত হইয়। কাল যাপন কবিতে থাকিলেন। এদিকে সৈম্ত সংগৃহীত 
হইতে থাকিলেও, স্ুগ্রীবেব আদেশ-অভাবে সীত।-মন্বেষণেব ব্যবস্থা কিছুই 
করা হইল না। 

বাম লক্ষণে সুগ্রীবেব নিকটে যাইনে আদেশ দিলে, লক্ষণ স্ুগ্রীবের 
এইরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবভাবে ক্রুদ্ধ ভইঘ্া, কিফিন্মা গমন করিলেন। 
লক্ষণে বিষম কুদ্ধ দেখিয়া, সকলে সন্ত্ন্্ হইলে লক্ষ্মণ মঙ্গদকে কহিলেন-_- 

বৎস! তুমি স্গ্রীবকে অবিলম্বে সংবাদ দাও যে, তীহাব প্রতিশ্রুত কার্ষ্য 

অত্যান্ত অবহেলা দেখিয়া রামাদেশে আমি এখানে আসিয়াছি। অঙ্গদের 

মুখে সচিবেবা স্ুগ্রীবকে এই সংবাদ জানাইলে, স্তগ্রীব বলিলেন-__ 
আমি বামের কোন 'অপকাবই কবি নাই, তবে লক্ষণ আমার প্রতি এরূপ 

ক্রোধ প্রকাশ কবেন কেন? বোধ হয়, আমাব কোন শক্র লক্গমণকে 

আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত কবিয়া থাকিবে । তখন সচিবগণ সুগ্রীবকে 

বুঝাইলেন বে, সীতা-মন্বেবণেব উপসুক্ত শবৎকাল উপস্থিত ভইয়াছে। 

কিন্তু মত্ততা-প্রযুক্ত আপনি তাহা অবগত নহেন। সীতা-অন্বেষণের 
উদ্ভোগাদি না৷ দেখিয়া, লক্ষণ আপনার প্রতি ক্ুদ্ধ হইস্াছেন। আপনি 
লক্ষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন্ এবং তিনি আপনাকে পরুষ বচন বলিলেও। 
আপনি বিনীত-ভাবে তাহাকে প্রসন্জ করিতে ঘত্ববান্ হইবেন। আপনি রাম- 
কর্তৃক কুহার্থ অথচ 'প্রৃত্যুপকার-করণে আপনার ক্রুটা হইয়াছে। 



কিফিন্ধা-কাণ্ড ১২৯ 

এ অবস্থায় তাহাদেব শাসন শিরোধার্্য করাই আপনার পক্ষে কর্তব্য 
ও মঙ্গলকর । ৃ 

লক্ষণ ক্রোধের বেগ সন্বরণ করিতে ন! পাবিয়া, সুগ্রীবের অস্তঃপুরে 
প্রবেশ কবিলে, সাহস করিয়! কেহই তাঁহাকে নিষেধ কবিতে পারিল ন!। 
অস্তঃপুরে “লক্ষ্ণকে আসিতে দেখিয়া, তার! তাহাকে নিবেদন করিলেন যে, 
সগ্রীৰ পুর্ব্বেই সেনা-সংগ্রহের জন্ত অমাত্যগণকে আদেশ কবিন়।ছেন এবং 
মহাবীব বানরগণ সৈম্তধিগেৰ আগমন প্রতীক্ষা! কবিতেছেন ! সম্প্রৃতি 
স্ুগ্তীব অত্যধিক মগ্তপানাসক্ত থাকায় এ কাধ্যে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে। 
আপনি ক্রোধ পবিত্যাগ করিয়া! সুগ্রীবকে ক্ষমা করুন্। 

তাব৷ এই বলিয়া! লক্ষণকে সুগ্রীবের কাছে লইন্না গেলেন । স্ুগ্রীব 

লক্ষমণকে দেখিয়া! সন্ত্ম্ত-ভাবে তাহার সম্বদ্ধনা কৰিলে, উপকাবী মিত্রের 

প্রতি প্রতিশ্রতি-পালনে অবক্কেলার উল্লেখ কবিয়া লক্ষণ তাহাকে 

পরুষ-বচনে ভত্সন। কবিতে থাকিলেন। তখন তাবা ও স্থুগ্রীব লক্ষণকে 
ধীব-বচনে শ্রান্ত কবিলে, স্ুুগ্রীব লক্ষমণেব সাক্ষাতেই সত্ব সৈগ্ভাভিযানে 

আদেশাদি দিয়, লক্ষমণেব সহিত বামেব নিকট গমন কবিলেন। 

ন্গ্রীব রামের চরণ-বন্দনা করিলে, রাম তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক 

কথোপকথন কবিতে-করিতে সীতা-অন্বেষণেব প্রসঙ্গ উখ্খাপিত করিলে 

নুগ্রীব কহিলেন,_নানাস্থান হইতে বিক্রমশালী বানবসেনা সংগৃহীত 
হইয়াছে এবং অভিযানের জন্য তাহার! প্রস্তুত হইতেছে । " 

কিছু পবেই সেনাগণ বাম-সমীপে আগমন কবিলে, বাম সেই বিশাল 
বানব-চমূ 'দেখিয়। পৰিতুষ্ট হইলেন। তখন সুগ্রীব পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর 'ও 
দক্ষিণ, চারিদিকে যাইবার জন্য কার্যেব গুরুত্বানুসারে 'সৈন্ত-বিভাগ এবং 

তাহাদিগকে যে-ষে স্থলে বিশেষ করিয়। অন্বেষণ কবিতে হইবৈ, তাহার 

উল্লেখ করিয়া আদেল প্রদান করিল্নে। রাবণ লীতাকে লইয়া দক্ষিণ-দিকে 
গিয়াছেন, এইজন্ত হনুমান্, জান্ববান্, গবাক্ষু, .নুষেণ এভা * সর্ধশ্রে্ঠ 

৭ 



১৩* রামারণ 

সেনাপতিগণ যুবরাজ অন্গদের অধ্যক্ষতায় দক্ষিণ-দিকে প্রেরিত হইল। 
স্গ্রীব হুনুমান্কেই সর্বাপেক্ষা কার্যযক্ষম বিবেচনা করায়, রাম তাহার 
নিপর্শন-স্বরূপ অঙ্গুরীয়ক হনুমানের হস্তে প্রদান কবিলে, হনুমান্ সসম্মনে 
উহা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রামের চরণ-বন্দনা৷ করিলেন । অভিযান-যাত্রার 
পূর্ব স্থগ্রীব সেনাপতিগপকে বঙদিলেন যে, এক মাসেব মধোই প্রত্যাবৃত্ত 
হওয়া! চাই। নতুব। তাহাদের প্রাণও হইবে। 

সৈম্তগণ যে-দল যে-দিকে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাবা সেই দিকে 

গিরি-কাননাপি সকল-স্থল অন্বেষণ করিতে থাকিল। ক্রমে নিষ্দিষ্ট কালের 
মধ্যে অন্বেষণ পেষ কবিয়!, পূর্ব, উত্তব, পশ্চিম দিকের মেনাপতিগণ 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়। সুগ্রীবেব কাছে নিবেদন কবিল যে, তাহাবা যথোচিত 

অন্বেষণ করিয়।৪ সীতাব কোন সন্ধান পায় নাই। দক্ষিণ-দিকের অভিযান 

সফল হইবান সম্ভাবনা, কাব্ণ তাহাতে মহাজ্ঞান-সম্পন্ন বীববর হনুমান্ 
আছেন এবং বাবণ সীতাকে লইয়া দক্ষিণ-দিকেই গিয়াছেন। 

এদিকে, দক্ষিণ-দিকেব সেনাগণ সকল-স্থল তন্ন-তন্ন ববিয্না। দেখিতে- 

দেখিতে অগ্রসর হইতে থাকিল এবং বিন্ধ্য-গিরির সকল-স্থল অন্বেষণ 
করিতে বন্থ সময় অতিবাহিত হইয। গেল। তখন তাহার! অন্ধকারময় এক 

বিলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'খাইতে-যাইতে এক মনোহ্রা। পুবী দেখিতে 
পাইল। চারিধিকে অন্বেষণ কবিতে-কবিতে সেখানে এক তপশ্থিনী 
নারীকে দেখিয়৷ তাহার.পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,__-এই, 
স্বর্ণময়-পুরী মর-দানবের। ময়্-দাঁনব ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হওয়ায় তাহার 

প্রণয়িনী হেমা-নানী' অগ্রী কিছুকাল এই পুরীতে ছিলেন৷ আমি 
মেক্ষদাবণি খধির কন্ত|, বহুদিন হেমার সখী ছিলাম। আমাব নাম 
সবয়ংপ্রভা । এখন আমি এই পুরী রক্ষা করিতেছি। 

তৎপরে পরিশ্রাস্ত বানরগণ ল-মূলাদি ভক্ষণ করিম! সুস্থির-চিত্ত হইলে, 
তপন্থিনী শ্বযংগ্রভ1 বানবগণের এইরূপ ভ্রমণের হেতু জানিতে চাহিলে, 
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হনুমান সমত্ত কথ বিবৃত করিয়া, পরে তাহাকে বলিলেন যে, তাহাদের 
নির্দিষ্-কাল অতীত হইয়াছে, এখন সত্বর এই বিল হইতে নির্গতি না হইতে . 

পারিলে তাহাদেব প্রাণদণ্ড হইবে । 
তখন তপন্থিনীব প্রভাবে স্বর-ক্ষণেই বিল হইতে নির্গত হইয়া বানর- 

সেনাপতিগণ ভীবণ-তবঙ্গ-সমাকুল মাগব-কুলে উপস্থিত হইলেন । এই 
সময়ে ঙ্গদ তাহাদিগকে সম্বোধন কবিয়৷ কহিলেন--হে কপিগণ ! আমরা 

বিল মধ্যে প্রবেশ কবার নির্দিষ্ট সময় 'অভীত ভইয়ছছে, অথচ সীতাব কোন 
সন্ধান পাওয়! গেল না। এরূপ অবস্থায় কিফিন্ধায় প্রত্যাবৃত্ত'হইলে, স্তুগ্রীৰ 

আমাদেব প্রাণদণ্ড কবিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই । তাহা! অপেক্ষা, এই 

সমুদ্র-তীরেই প্রায়োপবেশন কবিয়া প্রাণত্যাগ কবাই আমাদের 

পক্ষে শ্রেয়ঃ | | 

অলদেব যুক্তি-সঙ্গত কথা শুনিয়া, আব-সকলে তাহাই অনুমোদন 
করিয়া বলিলেন নে, স্থগ্রীব স্বভাবতঃ নিষ্টুব, বামও সীতাগত-প্রাণ। 
সৃতবাং আমব! নিদ্দিষ্টকাল অভী'ত করিয়া ও অরুতকার্ধ হইয়! প্রত্যবৃত্ত 

হইলে, বামেব প্রীতি সম্পাদনার্থ স্গ্রীব নিশ্ষযই আমাদের প্রাণদণ্ডের 
ব্যবস্থা কবিবেন । 

তখন কিক্বিন্ধ!য় প্রত্যাবর্তন, 'অথুবা৷ বিল-মধো পুনঃ প্রবেশ পূর্বক 

সেখানে অবস্থিতি, অথবা প্রায়োপবেশনে এই খানেই প্রাণত্যাগ, এই তিনটা 
বিষয় সকলে মিলি! আলে!চন৷ করিয়া, প্রায়োবেশনে গ্রাণত্যাগ করাই 

শ্রেক্ঃঃ বিবেচিত হইলে, উদক্পর্শ পূর্বক বানর-সেনাপতিগণ প্রায়োপ- 

বেশন সন্বল্প করিয়। বিন্ধ্য-গিবির সান্গুদেশে উপবিষ্ট হইলেন। 
সেই পর্ধত-কুটস্থ এক গুহা-মধো সম্পাতি-নামক এক গৃপ্র অক্ষম 

অবস্থায় বাস করিত। তাহার পুত্র স্মুপার্খ প্রতিদিন. প্রভাতে বহির্থীত 

হইয়া সন্ধ্যারু পরে ফিরিয়া! আদিত এবং পিতার আহারের জন্ত আমিষও 
যথাসম্ভব সঙ্গে আনিত। পর্বতের 'লাহ্ুদেশে বানরগণ গ্রায়োবেশনে প্রবৃত্ত 
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হইলে, সম্পাতি গুহ! হইতে নির্গত হইয়া! তাহাদিগকে দেখিল এবং ভাহাদের 
মৃত্যু হইলে কিছুদিনের জন্ত খাস্তের চিন্তা থাকিবে না, এই ভাবিয়া 
হষ্ট হইল। 

এদিকে পর্বতের উপরে বিকটাকাব এক প্রকাণ্ড গৃধ তীক্ষ-দৃষ্টিতে 
বানরগণকে নিবীক্ষণ করিতেছে দেখিয়া, অঙ্গন ভীত হুইলেন। তখন 

তীহারা! রামেব কার্য্যে জটায়ুর প্রাণত্যাগ-সম্বন্ধে কথোপকথন কবিতে 

থাকিলে, সুম্পাতি বহুকাল পরে ভ্রাত৷ জটাষুর নাম শুনিয়া কুতৃহলী হুইল 
এবং বানবগণকে বলিল__-আমি পক্ষীন এবং উড়িতে অক্ষম । তোমর! 

কেহ যদি আমাকে ধব, তবে আমি এই পর্বত-শৃঙ্গ হইতে গড়াইয়া পড়ি। 

তোমাদের মুখে জনস্থান-বাসী জটাযু-সম্বন্ধে বিস্তারিত-কথা শুনিতে ইচ্ছা 
হইতেছে । জটাযু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । 

গৃধ এরূপ কহিলে, মঙ্গদ তাহাকে শৃঙ্গ হইতে অবতাবিত করাইলেন 

এবং গৃেব নিকট নিজেদেব পরিচয় প্রদান পূর্বক বামেব বন-বাস, 
সীতা-হরণ, জটাধুব প্রাণত্যাগ, স্থৃগ্রীবেব সহিত বামেব সথা-স্থাপন এবং 

বাম কর্তৃক বালী-বধ, সংক্ষেপে বিবৃত কবিয়! "অবশেষে বলিলেন-__আমর! 

সীতার অন্দেষণে বহির্গত হইয়া, কোথাও সীতার সন্ধান কবিতে পারি নাই। 
এদিকে নির্দি্-ক।লও উত্তীণ হইয়া! গিয়াছে । এ অবস্থায় 'প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, 

স্থগ্রীবের হস্তে নিধন-প্রাপ্তি অপেক্ষা আমর! এই সাগব-তীবে প্রাযোপবেশনে 

প্রাণত্যাগ সঙ্কর্প কবিয়াছি। " 

অস্গদের কথায় সম্পাতি, বানরগণের ছুঃখে সমতুঃখী ভ্ইয়া, নিজ-পরিচয়ে 

কহিল-_ পক্ষীন্ত্র গরুড়ের ভ্রাতা অরুণের ছুই পুত্র। আমি জোঠ্ঠ, আমার 

নাম সম্পতি এবং জটাধু আমাব কনিষ্ঠ । আমরা উভয়েই অসামান্ 

বলশালী ছিলাম । পুবাকালে একদা নৃর্য্যকে স্পর্শ কবিবার স্পর্দধায় 

আমর। উভয়ে আঁকাশ-মার্গে গম্ন করিতে থাকিলে, শসধ্যাঙ্ক মার্তণ্ডের 

তেজে জট!যু অবসন্ন হইতেছিল দেখিয়া, আমি পক্ষ বিস্তার পুর্বক তাহাকে 
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আচ্ছাদন করি এবং তাহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হয় । কিন্তু সেই কার্ধে 
আমার পক্ষ্য় দ্ধ কইয়। গেলে, আমি এই বিস্ধা-কূটে পতিত হইলাম 'এবং 
মেই অবধি অকর্মণ্য অবস্থায় এই পর্বতের এক গুহা মধ্যে অবস্থিতি 
করিতেছি । আমার পুত্র স্পার্খ দিনাস্তে আমার জন্ত কিঞ্চিৎ আমিষ 
নইয়া আমে । তাহাতেই কোন প্রকারে আমর জীবনরক্ষা। হইতেছে। 

সম্প(তির কথা শুনিয়া, 'অঙ্গদ তাহাকে রাবণ ও তাহার রাজ্য সম্বন্ধে 

প্রশ্ন করিলে, সম্পাতি বলিতে থাকিল-_-বীব জটাযু রাম-কার্যে প্রাণ 

বিসর্জন কবিয়াছে শুনিয়া আমি সস্তেষ লাভ করিলাম । আমার দেহ 

ভীর্ণ এবং পক্ষ-হীনতায় আমি একেবাবে অকর্মণ্য । সুতরাং পরিশ্রম 

কবিয়া রাম-কার্ষ্যে সহাবতা| কর! আমাব পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইলেও, 
সীতার তথ্য কহিম্া আমি তোমাদেব কার্যে উত্তম সহায়তা করিব। 

কয়েক মাস পুর্বে একধিন আমি গুহায় বসিয়। আছি, এমন সময়ে 

দেখিলাম, রাবণ এক পরম-রূপবতী নাবীকে লইয়৷ বিমান্গামী রথে 

সাগরের উপর শিয়া যাইতেছে । তখন সেই নাবী নিবস্তব “হা রাম,» 

“হা লক্ষ্মণ” বলিক়। কাতবে ক্রন্দন করিতেছিল। এখন বুঝিতেছি, 

সেই নারীই নীত।। সেই দিন আমার পুত্র স্ুপার্্ব নির্দিষ্ট কালে প্রত্যাবৃত্ত 
না হওয়ায় আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ইইয়! রহিলাম। নিশাভাগে 
স্পার্থ আমিলে আমি তাহাকে এরূপ বিলঘ্বের কারণ জিজ্ঞাস! করায় সে 
'বলিল, রাবণ পুষ্পক-রথে এক রোরুঘ্তমার্ন। নাবীকে লইয়া সাগরের 

উপর দিয়া যাইতেছে দেখিয়া, দে সেই পু্পক অনুধাবন পূর্ব্বক লঙ্কা-রাজা 

পর্ান্ত গিয়াছিল এবং সেখানে রাবণ সীতাকে রথ হইতে নামাইয়া অশোক- 
নামক কাননে রক্ষা ' করিল, ইহাঁও লে দেখিয়া আদিম্বাছে। এই 

[কারণেই তাহার বিলম্ব হইয়াছে এবং রাত্রি হওয়া সে আমার জন্ত খাদ্য 
গ্রহ করিতে পার্রে নাই। ন্থপার্খের।মুখে এই কথ! শুনিয়া অবধি 
আমি প্রতিদিন সুউচ্চ বিস্ধ্য-কুটে বসিয়া! এরং' আমার এই শ্যেন-দৃষ্ট 



১৩৪ রামায়ণ 

সম্প্রসারণ করিয়! ল্কার কাননে সেই নারীকে দেখিতে পাই। আজ, 

আমি তাহাকে দেখিয়াছি । এখন তোমর! প্রায়োপবেশনের সঙ্কর ত্যা 

করিয়া, যাহাতে লঙ্কায় যাইতে পার, তাহাব উপায় নির্ধারণ কর। 

ুমুরষু ব্যক্তি অমৃত লাভ কবিলে যেমন হর্ষ প্রাপ্ত হয়, সম্পাতির মুখে 
সীতাব সংবাদ পাইয়! সেনাপতিগণ ততোধিক উল্লসিত হ্ইয়া, 
পূর্বক আনন্ধ্বনি কবিতে থাকিলেন বটে, কিন্তু ভীষণ তরঙ্গ-সমাবু 

অকুল সাগবের দিকে দৃষ্টি করিয়া “এখন কি কর্তব্* বলিতে-বলিত 
সকলেই বিষঞ্জ হইয়া উঠিলেন। 

তখন অঙ্গদ বানব-বীবগণকে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত কবিয়া জিজ্ঞ। 

করিলেন__হে বীবগণ ! তোমাদের মধো কে শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘু 
কবিতে সমর্থ, তাহা বল। 

তখন জান্ববান্-প্রমুখ বানবগণ স্থীয়-স্বীয় ক্ষমতা জ্ঞাপন কবিলে, অন 
বুঝিলেন বে, শত যোজন লঙ্ঘনে কেহই সমর্থ নতেন। অঙ্গদ কহিলে 

তিনি নিজে পত যোজন লঙ্ঘন কবিতে সাহসী হইলেও, রর 

প্র ত্যাগমন কবিবার্ শক্তি তাহার থাকিবে কি না, সন্দেত। 

মঙ্গদেব উকি শুনিয়া জাম্ববান্ কহিলেন-_মাপনি স্বপ্নং যুবরাজ 
আমাদদেব অধ্যক্ষ । আপনাকে অবলম্বন করিয়াই আমবা এ-ক 

ব্রতী হইয়াছি। স্বতবাং কার্যোর মূল-বক্ষা! সর্বতোভাবে আমাদের কর্তব 
অতএব আপনি নিবুদ্জ হউন । 

জান্ববানেব কথ! শুনিম্বা অঙ্গদ কহিলেন--যদি এ-কার্য্যে আমি 

না! করি, কিছ্বা অন্ত কোন পেনাপতি গমন না করেন, তবে এইখা 

আমাদের পূর্ব-সঙ্কর্পিত অনশনে প্রাণত্যাগ কবাই শ্রেক্ঃ | এখন কর্ত 
নির্ধারিত হউক । | 

তখন জান্ববান্_মহাবীব হন্যানের নিকটে গিম্বা, তাহাকে উৎনা 
করিতে-করিতে কঙিলেন--হে বীববব! তুমি পবন-দেবেব পুত্র] 
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অঞজনার নদন। অঞ্জন! তোমার গুহা-মধো প্রসব করিলে, তুমি বাল্যকালে 
একদিন স্্য্যোদয় দেখিয়া, মহান্ হর্ষে কুরধ্যকে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে 
উল্লন্ছন পূর্বক তিনশত যোজন গমন করিলে, ইন্ত্র কর্তৃক নিবারিত 
ইয়াছিলে। তোমার মত মহাবিক্রমশালী বীব আমাদের মধ্যে বর্তমান 
থাকিতে, মীতার সন্ধান পাইয়াও, যদি বিক্রম-অভাবে রাম-কার্ধয সম্পন্ন না 

য় তবে বড়ই ছুঃখে আমাধিগেব সকলকে প্রাণত্যাগ কবিতে হইবে । 

“আমি বার্ধাকা-হেতু হীন-পবাক্রম হইয়াছি। এখন তুমিই আমাদের এক- 
মাত্র ভরমা-স্থল। সমস্ত বানব-বাহ্িনী তোমার বীরত্ব দেগিবার জন্য 
বাগ্র হইয়া! বহিয়াছে। অতএব তুমি এই হিতকর কার্য্যেব জন্ত 
প্রস্তুত হও । 

জাম্ববানের কথায় কর্তব্য-পবায়ণ হনুযান্ নিজেব দেহ' বর্ধন ও শব্ি 
সঞ্চ় পূর্ব্বক মহেন্তর-পর্ববতে 'মাবোহণ কবিয়া, মনে-মনে লঙ্কা-ধ্যান করিতে 

লাগিলেন। 



আন্দর-কাণ্ড 

ভক্কাশ্স জুন্হআহ্, 

প্লবঙ্গম-বীর হনূমান্ পিতা! পবন-দেবের উদ্দেশে প্রণাম পুর্র্বক বাযু-পথে 
উৎপতিত হইক্াঁ ভীম-বেগে গমন কবিতে থাকিলে, পক্ষযুক্ত পর্বতের স্তায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সেই বেগগামী-দেহের বিশাল-ছায়া 

নীলজলে শ্বেতবর্ণ মেঘমালাব আকাব ধাবণ কবিল | মধ্া-পথে 

হনুমানের বিশ্রামার্থ মৈনাক-পর্বত * তাভাব ভিবপুয় শৃঙ্গ উত্তোলন 
করিলে, হনূমান্ ত্ববা-বশতঃ তাভাতে ক্ষণকালও মবস্থিতি করিতে পাবিলেন 

না, কেবল মৈনাকেব সম্মানার্থ স্পর্শ-মাত্র কবিষা বোম-পথে ধাবিত 

হইতে থাকিলেন। পবে নাগ-মাতা স্থুবসা 'ও রাক্ষসী সিংহিক1 বাধ! 

দিতে প্রবৃত্ত ভইলে, ভনুমান্ তাহা 'অতিক্রম কবিয়! ভ্রিকুট-নামক লঙ্কার 

এক-পর্বতে অবতবণ কবিলেন এবং দেহ সঙ্কোচ কবিয়া সেখান হইতে 
লঙ্কা-নগরী নিরীক্ষণ কবিতে থাকিলেন । 

হনুমান দেখিলেন, কুম্থম-থচিত-পবিখায় শোভিত, সুবর্ণ প্রাচীরে 
বেষ্টিত, পর্বত-প্রমাণ উচ্চ 'ও মনোহর অক্টরালিকায় সমাকীর্ণ, ধবজ-পতাকা 

* সত্যযুগে পর্কৃতদিগেব পক্ষ ছিল বলিয়া! ভাহারা! মেঘের মত বিচরণ করিতে 

পারিত । বাযু-পথে পর্ববতগণের গতাগতি দেখিয়! প্রাণী-সকল ভীত হইত এবং যেখানে 
কোন পর্বত পতিত হুইত, সেখানে বিস্বব জীব-নাশ ঘটিত দেখিয়া, ইন্তর পর্ধবতদিগের 
পক্ষচ্ছেদ করেন। সেই অবধি পর্বতেত্না “অচল” কৃটযান্দ। কেবল হিমালয়-পুতর 

মৈনাক পক্ষচ্ছেদ-তয়ে সমুগ্ধে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহাঃ "' 'শাণিক কাহিনী। 



সুলার-কাণ্ড ১৩৭ 

শোভিত পুক্রী সীতাহরণ-জন্ত শস্কায় রাক্ষল-বীরগণ কর্তৃক সর্বদা সংরক্ষিত 

হইতেছে । হনুমান্ ভাবিলেন, দিনম!নে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে তিনি 

বাক্ষমদিগেব লক্ষ্য হইবেন, অতএব রান্রিকালে লক্কায় প্রবেশ করাই 
নিবাপদ। এই ভাবিয়া! ধাত্রির অপেক্ষান্থ সঙ্কুচিত-দেহ হনুমান সেই 
পর্বতে অবস্থান কবিতে থাকিলেন । সন্ধ্যসমাগমে হনূমান্ মার্জারের 

মত ক্ষুদ্র আকাব ধারণ কবিয়। সেহ পব্ধত হইতে ড্ললম্ষন পূর্বক পুরী মধ্যে 

প্রবিষ্ট হইলেন এবং চাবিদিকে লঞ্চাব অদ্ভূত প্রশ্বর্য্যের চিহ্ন দেখিয়। বিশ্মিত 
*হতে লাগিলেন । হনূমান্ পুবী মধ্যে প্রবেশ করিতেই এক বিকটাকার 
বাক্ষমী তাহাব সম্মুখে আসিবা সগর্বে তাহাকে “বানর” সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন,_-তুই কে, কি ভ্গ্ভই বা এই লঙ্কাপুধীর, মধ্যে প্রবেশ 

করিয়ছিস্? আমি এ পুবীব নধিষ্ঠারা দেবতা, বদি প্রাণের মায়া থাকে, 
তবে এখান হইতে বাহিব ভইয়া। যা। 

তখন ভনুমান্ প্রথমে সেই বাক্ষসীকে তাহাব পবিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া 

প্ানিলেন যে, তিনিই লকঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবা, তাভার আজ্ঞা, ভিন্ন একটা 

মধষিকও লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পাবে না। তিনিই বাক্ষপী-বেশে হনুমানকে 

লঙ্কা পরিধর্শনে বাধ! ধিতেছেন। ভনুমন্ লঙ্কাপুরী দর্শন কবিয়। চলিয়া 

নাইবেন বলিলে, রাক্ষপী ভীষণ আকার, ধাবণপূর্বক হনুমানকে এক 
চপেটাঘাত করিলেন । স্ত্রীলোকের প্রতি বীবত্ব প্রকাশ অন্থচিত বোধে, 

হনুমান্ তাহার বাম হস্তেব একটা ক্ষুদ্র মুষ্টি রাক্ষসীর প্রতি প্রয়োগ করিতেই 
রাক্ষমী পড়িক্ন। গেলেন । তখন রাক্ষসী হনুমানকে কহিলেন,-_বুঝিলাম, 

বাক্ষসদিগের সর্বনাশ সমুপস্থিত | ব্রহ্ধা আমাকে কুহিয়াছিলেন যে, যখন 
আমি বানর কর্তৃক ধর্ষিতা হইব, তখনই রাক্ষস্দিগের ধিপদ অবশ্স্ভাবী। 
বাবণ নিজদে।ষে এই অমঙ্গল সংঘটিত করিল! এখন তুমি যথেচ্ছ বিচরণ 
পূর্বক সীতার অর্ধেধণ করিতে পার। 

তখন হনুমান্ রাজপথ অবলম্বন কারি, সেই মনোহর! পুরীর নৈশ 

৯৮ 



১৩৮ রামায়ণ 

সৌনার্ধ্য দেখিতে-দেখিতে রাবণেব 'প্রাসাদ-অভিমুখে চলিতে লাগিলেন । 

ক্রমে হনুমান রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক পুঙ্থান্ুপুর্খরূপে সকল গৃহ 

দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কোন খানে তিনি দেখিলেন, পবম ন্াপ-লাবধা- 
সম্পরন রমনীসকল মগ্তপানে আসক্ত হইয়া বিলোল কটাক্ষে স্বীর-স্থীয় 

স্বামীগণকে জঙজ্জ্ববিত কবিতেছে, কোথাও শীত-বাগ্তে মধুব ঝঙ্কাব, 

কোথাও উচ্চ হাস্য-ধবনি, কোথা 3 বা অসন্বদ্ধ বাকাবলীব কলবব, এইরূপে 

সমগ্র পুবী মুখবিতা | হনুমান বিবেচন। কবিয়া দেখিলেন, সাক্ষাৎ 
লক্ষমী-স্বরূপা, রাম বিরহ-কাতরা, বিধাতাব মাননী স্থষ্ট-ন্বরূপিনী সীতা 
কখনই ইহার মধ্যে কেহই হইতে পাবেন ন|। 

এইরূপে তিনি ভবনেব পবে ভবন দেখিয়া! বেড়াইতে লাগিলেন এব" 

সর্বত্রই ভোগ-বিলাসেব পথাকাষ্ঠ। লক্ষ্য কবিতে লাগিলেন। রাবণেব ভবন 

সর্বাপেক্ষা রশ্ব্য্যখালী। ভনুমান্ সেখানে দেখিলেন, বহু রূপসী যুবতী 
শয়ান রহিয়।ছে, তাভাদের সমুজ্জণ মুখ-ভ্রীন্তে স্থানটা যেন নক্ষত্র-ভূষিত। 
শাবদীয়া বাত্রির শৌভ1 ধাবণ কবিয়্াছে! হনুমানেব মনে হইতে লাগিল, 

যেন পুণ্যক্ষয়ে তাবাগণ স্ত্রী-রূপে সাবণেব গৃহ 'মলক্কৃত করিতেছে । ভনুমান্ 
চিন্ত/ করিতে থাকিলেন, ইহার মধ্যেও সীতার থাকাব সম্তাবন। নাই। 

আর যদি রাম-ভার্ধ্য। ছুতাগ্য বশতঃ ইহাদের মন্ত উপভুক্ত। হইয়া থাকেন, 
তাহা হইলে রাবণেবই মঙ্গল । কাবণ, আমাব মুখে সে কথ! শুনিলে রাম 
সীতা-উদ্ধাবের কল্পনাও কবিবেন ন!। 

এইরূপে দেখিতে-দেখিতে এক গৃহে হনুমান দেখিলেন, একটা-মা্ 
রমনী শয়ান রচিদ্বাছেন। মণি-মুক্তায় ভূষিতা। সেই সুবর্ণ-বর্ণ রমণীর রূপ- 
প্রভা স্থির সৌদাঁমিনীর আকার ধাবণ করিয়াছে। ইনি বাবণের প্রধান! 
মহিবী মন্দোদরী। হন্মান্ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, ইনিই বুঝি-বা সীতা ! 
কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, সীতীত্ পক্ষে এরূপ বসন- 
ভূষণে ভূষিতা। হইবার কোন্ন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে ন!। 



সুন্গর-কাও ৩১৩৪ 

অগ্রসব হুইতে-হইতে হ্নুমান্ রাবণের পানশালা, ভোজনশালা 

ইত্যাদিও দেখিলেন ৷ ভোজনশালায় কোথাও নানাবিধ মুগ-মহিষ-বরাহাদির 
মাংস, কোথাও কুকুট-ময়ুবাদির মাংদ লবণ-চচ্চিত হয় স্তপে-স্ত,পে 
সজ্জিত রহিয়াছে । পানশাপায় কোথাও পুষ্পাদিতে স্থশোভিত, নানাবিধ 

বত্বখচিত পানপান্র বাশীকৃত, কোথাও বহুবিধ সুপেম্ন ও স্্গন্ধি ম্ত স্তরে- 

স্তরে সজ্জিত, কোথাও পর্যযাধষিত মাংস-রাশ্ি, কোথাও পান-পাত্রাদি, 
কোনটা শৃপ্ত, কোনটা অর্ধপীত, কোনটা বা ভগ্ন ও ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত, পর্য্যকক 
উপবে ম-মত্ত কামিনী-সকল অসংবুত বসনে নিত্রিত । সর্বত্রই ইন্দ্রিয়-চর্চা 

ও ভোগ-লালসাব চিহ্ন দেখিয়া, নীতা তবে কোথায়, এই চিন্তায় হনুমান্ 
বিষন্জ হইলেন। তবে ক্ সেই পতিব্রতা নাবী ধর্ম রক্ষা কৃরিতে দৃঢ়-সক্বল্প। 

হইলে, বাবণ ক্রোধবশে মারিক্া ফেলিয়াছেন? অথবা কি সীতা রাক্ষন- 
রাক্ষসীর্দিগকে দেখিয়া ভয়ে, অথবা! কি তিনি এই সাগব-বেষ্টিত লঙ্ক। হইতে 
তাহাব উদ্ধাৰ অসম্ভব জ্ঞানে হত্তাশায়, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ? আর না হয় 

ত, আসিবাব কালে উন্মি-সমাকুল, ভীষণ-গর্জনণশীল বিশাল সমুদ্র দর্শনে 

ভীত্ব। হইয়া সীত। সমুদ্রে পতিতা হইয়া থাকিবেন। মনে-মনে এই সব কথা 
আন্দোলন করিতে-কবিতে, এত শ্রম সবই বৃথা হইল ভাবিয়া হনুমান্ বিষঞ্প 

ভইতে লাগিলেন । হনুমান ভাবিতে লপুগলেন_ এ অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত 

তইয়া যদি বামকে বলি যে, সীতাব সন্ধান পাইলাম না, তবে রাম প্রাণত্যাগ 
করিতে পাবেন । আর যর্দি বলি, সীতা লঙ্কাম্ন আছেন, তাহ] হইলে মিথ্যা- 
কথন হুইবে। এইরূপ উভয়-সন্কটে পড়িয়া, অশোক-বনের দিকে তীহার 

দৃষ্টি পড়িল। হনৃমান্ ভাবিলেন_-এ বন ত ছেখি নাই, এখন এই বনে 
সীতার অন্বেষণ করিব। এই ভাবিয়া, হনুমান্ রাবণ-ভধনের উচ্চ প্রাচীর 
হইতে উল্লম্ন পূর্বক 'অশোক-বনে প্রবেশ করিলেন। 'ভূতলে অতুল 

সেই প্রমোদ-কার্পনের শোভ| সন্দর্শন করিতে-করিতে হনুমান এক 
ংশপা-বৃক্ষের পত্রাবলীর আচ্ছাদনে অবস্থিতি কেরিম্বা, এক রমণীয় প্রাসাদ 
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দেখিতে পাইলেন। হনূমান্ আরও দেখিলেন, সেইখানে এক দীনা, ক্ষীণ 
মল্ন-বসনা, স্বল্লালঙ্কারা নাবী রাক্ষসীগণ-বেষ্টিতা তইয়া বিষঞ্জ-বদনে কিয় 

রহিয়াছেন। তাহার মলিন-মুখশ্রী, অশ্রুময় নয়ন-যুগল, ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস 
এই সকল দেখিয়া! হুনুমান্ তাহাকেই সীতা বলিম্না অনুমান পূর্বক মনে 
মনে বিচাব কবিতে লাগিলেন-_খাযামুক-পর্বতে যে অলঙ্কানগুলি পুষ্পক-ব' 

হইতে শিক্ষিপ্ন হইয়াছিল, ইহার অঙ্গে সেই-সেই অলঙ্কাবগুলিধ অভাব 

কিন্ত তত্তির বামোক্ত অন্তান্ত অলঙ্কাবগুলি ইহার অঙ্গে রহিয়াছে । অতএ' 

ইনিই সীতা, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

তখন হুনুমান্ বামৈক-প্রাণা সীতার গুণাবলী চিন্তা করিয়া মুগ্ধ হইছে 

লাগিলেন। অবলা ও বন্ধু-বিবঠিত! সীতা! বাবণেণ বাজৈশব্য্য তুচ্ছ জ্ঞা? 
করিয়৷ নিরস্তর পতি-চিন্তা কবিতেছেন, যাঠাকে বাম-লক্ষ্ণ রক্ষা কবিতেন 

আজ তিনি লঙ্কায় বাক্ষসীদিগেব 'প্রবার় বন্দিনী! হনুমান্ এই সক 

কথ! ভাবিতে-ভাবিতে শোক-গ্রস্ত ভইন্তে লাগিলেন । কিন্তু যে সংবাদে, 

উপবে সবিশেষ গুরুতব কার্য্যান্তঠান নিরব কবিবে, সে সংবাদ কেবলমাও 

অনুমান-মুলক হইলে চলিবে না। 'অতএব সীতান সহিত সাক্ষাৎ-আলাপে' 

প্রয়োজন । এই ভাবিয়া, অবসব প্রতাম্। কবিতে-কবিতে বাত্রি প্রভা" 

হইয়া! গেল। প্রভাতে ভনুমান্ আনও সাবধানে পত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন হুইয় 
'আঁছেন, এমন সমম্বে দেখিলেন, এক রূপ-যৌবন-সম্পন্ন বীর পুকষ ব 

মদিরেক্ষণা-রমপী-পবিকৃত হইয়া সীতাব সমীপবর্তী ভইলেন। হনুমা 

বুঝিলেন, ইনিই বাবণ। রাবণকে দেখিস্া সন্ত্রন্তা সীতা বাধু-তাড়ি' 

'ক্দলী-বৃক্ষেব স্তাষ কাপিতে থাকিলেন। বাবণ দেখিলেন, ক্ষীণ ' 

মলিনাঙ্গী সীত। তাহার শ্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পঙ্কিল-মৃণালের ন্যায় শোত 
পাইতেছেন। 

রাবণ সীতাকে প্রণক্লাভিভাষণ. কবিতে-করিঠে নান প্রলোভ 

দেখাইতে থাকিলে, সেই.ত্পন্থিনী, রাবণের ছুরাশীযর় ঈষৎ হাস্য করি! 
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'ডূধ-ব্যবধানে বাবণকে কহিলেন--রাবণ। আমি মহত-বংশেব কন্তা, মহৎ- 

বংগের পুত্রবধূ এবং মহুৎ-ব্যক্তির ভা্যা হইয়া এক-পতিব্রতে অবস্থিতা । 
ন্ুতরাং সহআ্র প্রলোভনেও আমি ব্রতচুা্তা হইব না। তুমিও আমাব 

প্রতি এরূপ অসাধু আচরণে বিরত হও। তোমাৰ নিজ-ভার্যাকে যেমন 
বক্ষা কবা উচিত, পর-ভার্ধ্যাকেও তত্রুপ রক্ষা কর। কর্তবা। কিন্ত যদি 

ভুমি'তাহা না কব, তবে নিশ্চন জাশিও, অচিবে তমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। 

ঢুম ইন্দ্রেব নজকে উপেক্ষা কবিতে পাব, মম" তোমাব প্রতি কিছুকাল 

দয়! প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্ত বাম ক্রুদ্ধ হইলে তোমাব নিস্তাব নাই। 

যে বাম একাকা খর-দূষণ-সমেত জনস্থানেব বিপুল রাক্ষল-বাহিনা নিঃশেষে 

নিহত করিযাছেন গুনিরা, ভূমি গোপনে মামাকে ভরণ বববিয়াছ, তাহার 

সম্মুখীন হইতে সাহসী হও নাউ, সেই বাম ঘখন যুদ্ধার্থে লঙ্কায় আসিবেন, 
তখন ্োমাব 'অনন্থা কি হইবে, ভাঙা ভাখিযা দেখ। তখন তুমি ভয়ে 

কৈলাসে কুবেবধানমেঃ আশ্রয় লও, ঝ বকণেব মভাতেই প্রবেশ কর, 

বামেব আক্রমণ হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। 

লীভা এইনপ তীর বচনে বানণকে ভত্ননা কবিলে, রাবণ তাহাকে 

কহিলেন__হে বিশালনেত্রে! তোম।কে আমি মধুব খচনে আমাব সমস্ত 
বাজৈশ্বর্যোর অধিকারিণী কবিতে চাশ্িলাম: আব তুমি আমাকে অশ্রিয্ 
বাক্য তিবস্ক!ব কবিতেছ, ইহা একান্তই অসহ্ । তোমাব প্রত্যেক কথাব 

ছস্ত তুমি বধার্থ। তবু আমি তোমায় ক্ষমা করিতেছি।' আমার বস্ততা 
স্বীকর বিষয়ে বিবেচনাব ভ্রন্ত আমি তোমাকে এক বৎমব সময় দিয্াছিলাম, 
তাহার দশমাস অতীত হইয়াছে । আব দ্বই মাসের মধ্যে যি তুমি আমার 

মস্কশাস্্িনী না হও, তবে তোমাৰ মাংসে আমার প্রাতরীশ গ্রস্তত হইবে, 

ইহ]! মনে রাখিও। 

তখন সীত। রার্বিণের স্ত্রীগণ কর্তৃক আশ্বসিতা। হইলেও, আত্ম-সংবরণ 

করিতে.পারিলেন না । তিনি রাবণকে+ কহিবেন-_রে রাক্ষদ! আমার 
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বোধ হইতেছে, লঙ্কাপুরে তোর হিতাকাজ্ষী কেহই নাই, নতুব৷ তাহাবা' 
তোকে নিবারণ করিতেছে না কেন ? ইন্দ্রেব শচীব স্তায়, আমি রামেব 

ভাধ্যা ৷ বাক্য দ্বারা আমাকে প্রার্থনা কব! দূরে থাকুক, মনেও কে 
আমাকে প্রার্থন। করিতে পাবে না। বে অধম! শশক হইয়া তুই 
রাম-্ন্প বল-দৃপ্ত মাতঙ্কের সহিত শক্রতায় 'প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। 

তখন রাবণ ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়াছেন দেখিয়া, ধান্তমাপিনী-নাস়ী 

রাক্ষমী তাহাকে আলিঙ্গন-পুর্বক অস্তঃপুবাভিমুখে লইযা৷ গেল। 

রাবণ চলিয়। গেলে চেড়ী বাক্ষনীগণ সীতাকে নানা প্রগোভন দেখাইয়া! 

বাবণের প্রণস্ষিনী হইবাব জন্থ উপদেশ দিতে থাকিল। একজন রাক্ষসী 
সীতাকে বণিব-__মানব অপেক্ষা! রাক্ষসেবা দীর্ঘন্ীবী। অতএব তুমি 
মানবকে ছাড়িয়া রাবণেব প্রণগ়িনী হ9। বাব্ণকে ভজন! করিলে 

ব্রৈলোকোর শ্বর্য তোমাব হন্তগত হইবে । অতএব সেই ঝনচাবীকে মন 

ভইতে দূর করিয়া রাবণকে 'আত্ম-সমর্পণ কর । 

রাক্ষপীবা এইরূপ কহিতে থাকিলে, সীতা বলিলেন--তোমাদেব গঞ্িং 

উপদ্দেশ কখনই আমাব মনে স্থান পাইবে না) তোম্বা যদি আমায় ভক্ষ' 

করিতে উদ্ভত হও, তবু আমি তোমাদপের উপদেশ গ্রহণ কবিব না । শচ 

যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী ব্শিষ্ঠেব, রোভিণী চন্দ্রেব, লোপাযুদ্রা অগন্তো 

স্মকন্া চ্যবনের, সাবিত্রী সত্যবানেব, শ্রীমতী কপিলের, দময়ন্তী নলে: 

আমিও তেমনি রামেরই অনুগামিনী | 

তখন চেড়ীগণ বিকটাকাব ধাবণপূর্বক সীতাকে নান।বিধ ভয় প্রদ* 
করিতে থাকিলে, সীতা অশ্রমোচন করিতে-করিতে নিকটস্থ শিংশপ 

তরুমূলে অবস্থিতি করিযপা, “কা রাম», “হা লক্ষণ”, “হা স্ব কৌশল্যে 
“হা শ্বশ্খ ুমিত্রে!» বলিয়া নিজেব জীবনের প্রতি ধিকাব দি! 

থাকিলেন। - 

তখনও চেড়ীরা সীতাকে পরুৰ বচন কছিতে থাকিল। 'এমন সম 
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-জ্রিজট। নাসী রাক্ষপী নিদ্র! হইতে জাগবিত হইয়। তাহাদিগকে সীতার প্রতি 

নির্যাতন করিতে বাবণ করিয়া কহিল-_-আমি রামের জয়-্ুচক ও 

বোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখিয়াছি । আমি দেখিগাম, র।ম-লক্ষণ বিমানগামী রথে 

মাসিলেন এবং সীত! তাহাদের মহিন্ত মিলিত হইলেন । আবার দেখিলাম, 

বাম ও লক্ষণ মহাগজারোহণে আদিম সীতাকে তাঙ্কার উপরে উঠাইর়। 

পইলেন । আবাব দেখিলাম, রান-লক্ণ ও সীতা পু্পকারোহণে 

 উত্তরাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন । 

ত্রনটা৷ আর'ও কহিতে লাগিল -. আবাব দেখিয়াছি, বক্ত-বস্ত্-পরিহিত 
মুণ্ডিত-মুণ্ড রাবণ পুষ্পক হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। আবার 

দেখিয়াছি, বাবণ ভ্ান্ত ও নৃত্তা কবিভে-কবিতে এবং তৈলপান করিতে- 

কৰিতে গর্দভাবোহণে দক্ষিণপধিকে চলিলেন ৷ পুনবায় দেখিলাম, রাবণ 

গর্দভ হইতে পড়িয়া গেলেন, কুন্তকণ ও বাখণেব পুত্র মকলও মুগ্ডিত-মস্তক 

ও তৈলপিক্ত। অআংবাৰ দেখিলাম, লাণ ববাভে, কুন্তকর্ণ উষ্ত্রে এবং 

5ক্রজিৎ শিশুমাবে আরোহণ কারয়। দক্ষিণধিকে যাইতেছেন। কেবল, 

|খভীষণ শ্বেতছত্রে শোভিত হৃইয়! চাখিজন মন্ত্রীব সঙ্গে আকাশে বিচরণ 
করিতেছেন। আমি আবও দেখিপ্নাছি, বাক্ষপগণ সকলেই টৈলপান 

করিতেছে, এই লঙ্ক!পুবী নাগব-গভে নিমজ্জিত হইতেছে এবং রাক্ষস-পত্রীগণ 

অস্টহান্ত কবিতেছে! 
এই বলিয়। ভ্রিজটা চেডীগণকে কচি যে, তাহারা যেন লীতার 

প্রতি অত্যাচার না কবে। নহুবা, পবিণামে শাহাদের প্রতি নির্ধ্যাতনের 

সীম! থাকিবে ন|। 
ত্রিঞ্টটার স্বপ্রকাহিনী শুনিয়া ও বামেব চিন্তা কবিটেত-কবিতে সীতার 

বামচক্ষু মীনাহত পম্মের মত কম্পিত হইতে থাকিল এবং অন্তান্ত 
দৈহিক স্পন্দনাদিঞ গুভ-সুচনা করিতে থাকিল। ইহাতে লীত কিঞ্চিৎ 

হর্যান্ুভর করিলেন। 
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সীভ্ভা-সহ্মীত্পে হুল্যইআন্ন্ 

হনুমান শিংশপা-বৃক্ষেব পত্রান্তবালে থাকিয়া সকলই দেখিলেন ও 

সুনিলেন। সীতাকে সাক্ষাৎ সন্ধর্শন কবিয়! হনুমান্ ভাবিলেন যে, ধাহাকে 

সহত-সহজআ্র বানব চতুর্দিকে গিবি-কানন-কান্তার ভ্রমণ কবিয়! অন্বেষণ 

কবিতেছে, আমি সেই সীভাব ধশন পাইলাম ! এখন স্বামী 

সন্দশনা[ভিলাষিনী এ সীতাকে আশ্বাস প্রধান করা আমার কর্তব্য ॥ নতুবা, 
হয়ত এই সাগর-বেষ্টিত লঙ্কাষ কামে আগমন অসাধা বিবেচনার সীতা 

প্রাণত্যাগ করিতে পাবেন । কিন্তু বামের কথা শুনিয়। 9 তাহাব প্রদত্ত 

'অভিজ্ঞান-মহুবীযক দেখি! সীতা অত্যান্ত আশ্বন্ত ভইবেন* ইহাতে সন্দে 

নাই। আব. বামও সীভাব মুখ-নিঃক্কভ বাণী আমার কাছে গুনিয়। অতান্ত 

আশ্বস্ত হইবেন, তাহাতে ও সন্দেহ নাই । এদিকে, লঙ্কায় অপবিচিত আমি 

সীতার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি, ইহা দেখিলে রাক্ষদগণ আমাকে সন্দেহ 

কবিয়া আামাব সভিত নদ্ধে প্রবুস্ত হইতে পাবে । সে মৃদ্ধে বদি আমি বিনষ্ট 

হই, তবে সাতা-উদ্ধাবেষ আর উপায়ই দেগিতেছি না। সীতার সহিত 

বাকালাপ কৰিলে এই খিপণ, আব না ক্রিলেও হয়ত বামের আশার 

জলাঞ্জপি দিয়া সীতা প্রাণতাযগ, হনুমানের মনে এই উদ্ভয়-সঙ্কট উপস্থিত 
হইল্র। সীতাব নিকটে হঠাৎ উপস্থিত হইলে, পাছে তিনি ভনুমান্কে 

রাবণ-প্রেবিত চন ভাবিয়। ভীতা। হয়েন, এই আশস্কা কবিয়া হনুমান্ বৃক্ষে 

বসিয়াই বামেব প্রসঙ্গ মানুপুব্বিক কহিতে লাগিলেন । 
রামেব কাহিনী কর্ণে প্রবেশ কবিতে থাকিলে, সীত। চম(কিতা হইয়া 

সেই বৃক্ষের দিকে চাহিয়া! দেখিলেন, এবং হনুমানকে রাবণের চর ভাবিয়া 

ভীত। হইলেন। তখন ভনুমান্ শীতাকে সম্ভাষণ করিয়া তীহাব 

বিশ্বাসোৎপাদক রাম-কথা বলিতে থাকিলে, সীতা কথঞিৎ আশ্বস্ত! 

হইলেন। ভনুমান্ কহিণেন- আমি রামের দূত, আপনার অন্বেষণে এখানে 
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,আসিয়াছি এবং আপনার বার্ডী লইয়। রামকে জানাইব | রাম 
মাগ্লনার কুশল-সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন এবং লক্ষণ বিষগ্র-বদনে ও 

অবনত-মস্তকে আপনাকে অভিবাদন জানাইয়াছেন। 
হনুমানেব কথায় একবার সীতার বিশ্বাস হইতেছে, আবার তিনি 

ভাবিতেছেন-_আমি রাম-দূতের সহিত কথা কহিতেছি, ইহা হয় ত আমার 
মনোবিকাব-জনিত ভ্রম ! হয় ত, বাবণই ছদ্মবেশে আসিয়াছে! 

সীতার এই উতয়-সঙ্কট বুঝিয়! হনুমান্ তাহাকে কহিলেন_ দেবি ! 
মাপনি আমাকে যাভা ভাবিয়া সন্দেহ করিতেছেন, আমি সেই রাবণ 

খা তাহার চব নহি। আমি রামেব দূত, আমাকে আপনি বিশ্বাস 
করুন্। 

তখন সীতা বাম-লস্কণ সন্বপ্ধে নান! প্রশ্ন করিলে, হনুমান্ যথাযথ 

উত্তর প্রণান পূর্বক রামেব নামাঞ্কিত অঙ্গুবীয়ক সীতাকে দেখাইলেন। 
সীতা সাশ্র-নয়নে সেই অঙ্গুবীয়ক অবলোকন করিতে-করিতে, যেন 

রামকেই পাইপ্নাছেন, এইরূপ হর্ষে হনুমান্কে কহিলেন-তুমি সাগরকে 

গোম্পদ জ্ঞান করিয়া এখানে আসিযছ, তোমার বিক্রমেব সীম! নাই ! 

রাম ও লক্ষণ কুশলে আছেন, তবে আমার উদ্ধাবে তাহার। বিলম্ব 
কবিতেছেন কেন? ইহাতে বোধ হইতেছে, বুঝি আমার পাপক্ষয়্ 

এখনও হয় নাই । 

সীত। এইবূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, হনৃমান্ গালি 

আপনি কোথাপ্র আছেন, এ-সংবাদ না জানায় আপনার উদ্ধাবে বিলম্ব 

ঘটয়্াছে। এখন আমি জানিক্স! গেলে শীস্ত্ই রাম $ লক্ষণ এখানে আসিয়া 

উপস্থিত হইবেন । . আপনি শোক পরিহার করুন্। রাম নিরস্তর আপনার 
উদ্ধার-চিন্তা কবিয়া কথঞ্চিৎ কাল-যাঁপন করিতেছেন । ত্বরায় আপনি 
তাহাদের সহিত এিঁলিত হইবেন । , 

হনুমানের বাঁক্যে আশ্বস্ত হইয়া" লীতা! .কিলেন-__রাবণ আমাকে 
১৪ 
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একবৎনর সময় দিয়াছে, তাহাব পর সে আমাকে বধ কৰিবে। দশমাপ ' 
অতীত হইয়/ গিগ্নাছে। অতএব শীত্রই যেন রাম এখানে 'আসেন। 

রাঁবণের ভ্রাত। ধাম্মিক বিভীষণ আমাকে রামেব হস্তে প্রত্যর্পণেব পরামশ 
পিয়্াছিলেন, কিন্তু ছুরাত্ম। সেকথা শুনে নাই । বিভীষণেব মহ্ষী কলা- 

নারী তাহার জোষ্ঠ। কন্যার যুখ দিপা আমাকে এ সংবাদ দিরাছেন। 
অবিদ্ধ্য-নাঘক একজন বৃদ্ধ রাক্ষনও বাখণকে বলিয়।ছে যে, ধামেখ সহি. 

যুদ্ধে রাক্ষন-বংশেব ধবংস হইবে । রাবণ এ কথাতে ৭ কর্ণপাত করে নাই। 

হে বীববব ! তুমি বামকে বলিও বে, আমাব পবিত্র অন্তবাত্ব। বলিতেছে, 
আমি শীপ্রই পতিব সহিত সন্মিলিত হইব। 

তখন হনুমান কহিলেন-পেবি! আমার মুখে আপনার সংবা" 

পাইব৷ মাত্র র'ম কিফিন্ধার বিশাল বানর চমূব সভিত এখানে আসিবেন, 

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অথবা, আপনি আমার পৃষ্ঠে ' আবোহণ কবিলে 

আপনাকে লইয়। 'আমি আজই রামেব কাছে গমন কবি । আমি আপনাকে 

বহন করিয়! শ্বচ্ছন্দে সাগব পাব হইতে পারিব, জানিবেন। 

হনুমানের উৎসাভ-ম্ণক প্রস্তাব শ্রবণে সী! হর্ষ-সহকাবে কহিলেন-- 

তুমি নিজে ক্ষুদ্রকায় হইয়া! দ্ব-পথে আমাকে বহন করিতে সাহসী হইতে 

কিরূপে? 

এভখন হনুমান সীহান প্রত্যয় নিমিত্ত স্বীয় মূর্তি ধাবণ করিয়া, মন্দব 
পর্বতের স্যার শোভা পাইতে থাকিলে, সীতা কহিলেন--তোমার শক্তি 

আছে, বুকিলাম। কিন্ধু কার্্য-সিদ্ধি বিষয়ে অন্যান্ত কথাও খধিচার কর! 

কর্তব্য। ভুমি বেগে গমন করিতে থাকিলে, সেই বেগ-প্রভাবে আমি 
মুচ্ছিত1 হইতে পারি। তখন আমি তোমার পৃষ্ঠ হইতে স্থলিত হইয়৷ 
সমুদ্রে পতিত ও সামুদ্রিক জন্তর্দিগের ভক্ষ্য হইব। তোমার পৃষ্ঠে আমাকে 

যাইতে দেখিলে, রাক্ষসের! নিশ্চয়ই তোমার পশ্চান্ধাবন*করিবে। তখন 
তোমার নহিত তাহাদিগের যুদ্ধ অনিবার্য । সেই যুদ্ধে তোমার প্রাণনাশ, 
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হইলে, তোমার শ্রম ও আমাব উদ্ধাব, উভয় কাই একেবারে পণ্ড হইয়! 
বাইবে। সমুদ্রের উপবে রাক্ষদধিগেব সহিত তোমাব যুদ্ধ উপস্থিত হুইুলে, 

আমি ভয়ার্ত। হইয়। সমুদ্রে পড়িয়া যাইতেও পাবি। এই সকল বিপদ না 
দটিলেও, আমাকে গোপনে উদ্ধাব করা অপেক্ষা বিক্রম-কেশরী রাম স্বয়ং 

স্কায় আসিয়া, যুদ্ধে বাক্ষদগণকে নিহত কবিয়। আমাকে উদ্ধার করুন্। 
ইহাই বামেব গৌববক্তনক ও আমাব গ্লীতিজনক হইবে! সর্বশেষে 
চাও বলা আবশ্যক বে, আমি স্বেচ্ছায় স্বামী ভিন্ন 'অপরকে স্পর্শ কবিতে 

ইচ্ছা! কবি ন7া। এই সকল কাবণে আমি তোমাৰ সহিত গমন করিতে 

পাবিলাম না । তুমি বামকে কহিও যে, 'আমি তাহাব আগমনের প্রতীক্ষা 
করিয়া ধিন গণনা কবিতে থাকিব । | 

নীতার কথা শুনিয়। হনুমান্ কহিলেন-__দেবি ! মাপনাব যুক্তি-সঙ্গত 
বাক্য আপনারই উপঘুক্ত ভইয়াছে। আমি নিজেব শক্তি বুঝিয়া অস্যই 
বামের সহিত আপনাব মিলন সংঘটনে সমুত্স্থক ভইয়ছিলাম। আপনি 
গদি আমাব সহিত গমন করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে প্রত্া়ার্থ আমাকে 

কোনরূপ অভিজ্ঞান প্রদান কুকন্। 

তখন সীত। কহিলেন-_-আমি যখন চিত্রকৃট-পর্ধতেব ঈশান দিকে 
মন্দাকিনী হইনে দৃবে সিদ্বাশ্রমে বাস কবিক্লেছিলাম, তখন একটা ঘটন। 
ঘটে। রাম ও মমি নিদ্রিত ছিলাম, এমন সময়ে এক বারস চঞ্চঞ্রবা 

আমাৰ স্তনদেশে ক্ষত করিলে, রাম জাগ্রত হইয়া মহাকোপে সেই কাকের 

প্রতি বাণত্যাগ কবেন। কাক কোথাও গিয়। সেই বাণ হইতে নিস্তাব 
পায় নাইশ অবশেষে দে রামেরই শরণাপন্ন হইূলে, দক্ষিণ-চধুঃ বিনষ্ট 
হইতে দিয়া প্রাণবক্ষা কবে। সেই কাক ছদ্মবেশী ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত। 
অভিজ্ঞান-শ্বরূপ-আমার কথিত এই কাহিনীটি তুমি রামকে বলিবে। 

তাহার পরে দ্রীত। একটী সুন্দৰ শিরোভূষণ হনুমানের হস্তে দিয়! 

ব্ণিলেন--অভিজ্ঞন-শ্বরূপ এই শিরোমপ্িটা রামকে দিও, আর বলিও যে, 
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আমার পরমায়ু আর একমাস মাত্র। ইহার মধোই যেন রাম স-সৈন্কে লঙ্কা 

আসেন । তোমার পথ মঙ্গলময় হউক । 

ভলন্জঞা-গা্হন্ন 

অভিবাঁদন-পুর্বক সীতার কাছে বিদায় লইয়া পবন-নন্দন অশোক-বন 
হইতে নির্গত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন আমার প্রধান কার্ধ্য সিগ্ব 
হইল বটে, কিন্তু লঙ্কা পরিত্যাগ কনিবাব পুক্রে বাক্ষনধিগের-বল পরিদর্শন 
করাও একান্ত প্রয়োজন | এই কাঁধ্য সম্পাদন কবিতে সম, দান, ভেদ ও 

দণ্ড, এই যে চাবিপ্রকার উপায় কথিত হয়, এ-ক্ষেত্রে প্রথম তিনটা বাদ দিয় 
চতুর্থটা প্রশস্ত বলিয়৷ বোধ হইতেছে । কাবণ, সবল বাক্তিদেব প্রতি সাম- 

নীতি কার্ধ্যকর, কিন্তু রাক্ষসেবা৷ ক্ুব প্রক্কৃতি। নির্ধন ব্যক্তিগণকে ধন দিয়! 
বাধ্য কৰা যায়, কিন্ধু দেখিতেছি, রাক্ষলগণ প্রভূত ধনী । বল-গধিবত লোক 

তেদ-নীতির সাধ্য নহে, বাক্ষসেবা বলদর্পা । অতএব রাক্ষল-বল বুঝিতে 
হইলে, একমাত্র দণ্ডনীতিই প্রযোজ্য । বধিও সীতাকে সন্দর্শন করিতেই 

আমি এখানে আসিয়ছি, তবু সেই সঙ্গে মন্ত কার্য করিয়। যাওয়া মঙ্গল- 

জনক । প্রধান কার্মেব অবিনোধে অন্তান্ত কার্য সাধন করা কার্য)কারিতার 

পরিচায়ক। অতএব একটু 'দগুনীতি প্রয়োগ পুর্বক রাক্ষলদিগেব বল 
প্রীক্ষা কর! যাউক। 

এই ভাবিয়৷ হনুমান প্রথমতঃ নন্দন-সদূশ মনোহর অশোক- 
কানন তঙ্গ করিতে উদ্ভত হইলেন। বুক্ষাদি সকল ভগ্ন হইতে 

থাকিলে, সেই শবে এবং ন্ত্স্ত পক্ষিগণেব কলরবে রাক্ষসেবা তীত 

হইয়া, সীতাকে ও বানরের পরিচয় জিজ্ঞসা করিলে, সীতা। কহিলেন-_ 
রাক্ষপী-মায়া! বুঝা আমার অসাধ্য । প্র বানর কোন কামরণী 
রাক্ষম হুইবে। 

সীতা যে স্থানে আছেন, সেই স্থানটা ভিন্ন অশোকবনের অন্থান্থ 
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স্থানের ধুক্গা্দি হনুম।ন্ নষ্ট কবিয়া ফেলিলে, রাক্ষমীর! ভীত হইয়া রাবণকে 

ংবাদ্রু ধিল। তখন রাবণের আদেশে রাক্ষলগণ স-শঙ্ত্রে বহির্গত হইলে, 
হনুম।ন্ নিজের পবিচয় ও উদ্দেস্ত জ্ঞাপন করিয় সদর্পে তাহাদিগকে যুদ্ধে 

মাহ্বান করিলেন। কয়েকজন বাক্ষণ হনুমানেব হস্তে বিনষ্ট হইলে, রাবণ 
প্রহস্ত-পুত্র জন্মুমালীকে যুদ্ধে প্রেণ কবিলেন। এদিকে হনুমান্ লঙ্কার 
প্লদেবতাব প্রাসাদ ভগ্ন কবিতে থাকিলে, বরাক্ষদদিগেব মনে দারুণ ভীতি- 
নধর হইল। হনুমানেব সহিত যুদ্ধে বহু বাক্ষপ নিহত হইল এবং 

শরন্থুমালী ও তৎপবে মন্ত্রী-পৃত্রগণও এ ধশ! প্রাপ্ত হইলে, বক্ষসদিগের 

টাৎকারে পঙ্ক। প্রতিধ্বনিত হইতে থ|কিল। 

ইহার পরে, আবও কয়েকঞ্জন সেন।পতি নিধন-প্রাপ্ত হইলে, কুমার 
অক্ষ যুদ্ধে অবণার্ণ হহইলেন। কিন্ভু মহাবীবের হন্তে তাহাবও শেষ-দশ।! 

ংঘটিত হইলে, বাধণেব দক্গিণ-হস্ত ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। 

কুমার প্রথমে হনুমানের প্রতি নানাবিধ বাণ প্রয়োগ করিয়া খন দেখিলেন, 

ঘে-সব বিফল হইল, তখন তিনি ত্রঙ্থাস্ত্রদ্বারা হনুমান্কে বন্ধন 

করিলেন । পৰে রাক্ষসের৷ তাহাকে রজ্জু-দ্বাবা বন্ধন-পৃব্বক রাবণের নমীপে 
লইল্না গেলে, পরিচয় জিজ্ঞাসার উত্তনে হনুমান কহিলেন__-আমি 
কিদ্িন্ধাধিপতি শুগ্রীবের দূত ! 

হনুমান্ এই অবসরে রাবণকে দর্শন করিতে-করিতে তাহার তেজে 
মোহিত হইয়া! ভাবিতে লাগিলেন--মহো। ! . রাক্ষম-রাজের কি রূপ, কি 

ধৈর্য্য, কি কান্তি, কি তেজ! যদি ইহাতে অধর্ম না থাকিত, তাহ হইলে 

ইনি ইন্দ্র-সমেত সুরলোকেরও বক্ষক হইতে পাবিতেন ! 

রাবণও হনুমান্কে নিরীক্ষণ কবিতে-করিতে ভাবিলেন--এই বানরই 
কি ভগবান্নন্দী? আমি একদা, কৈলাসে মহাদেবের ভবনে নন্দীর 
বানরাক্কতি মুখ দেখিয়! হাস্ত সংবরণ করিতে ন| পারিলে, নন্দী আমায় শাপ 
দিয়্াছিল্লেন যে, বানর-সুখ দ্বারা আমি বিদাশ-প্রাপ্ত হইব। এই ভাবিতে- 
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ভাবিতে বাবণ, মন্ত্রী প্রহস্তকে বলিলেন--এই বানব এখানে কি উদ্দেগ্ে, 
আসিয়াছে, ধীব-ভাবে জিজ্ঞস! কবিয়া অবগত হও । 

প্রহস্তেব প্রশ্নে হনুমান্ বাবণেব সমক্ষে কহিলেন- আমি ছ্মবেণী নহি। 
বানরাকৃতি আমাব স্বাভাবিক রূপ। আমি রাক্ষসাধিপতিকে দেখিবার 

নিমিত্ত এখানে আসিষাছি। কিন্গকিছু উপদ্রব না করিলে তীহাব দেখ! 

পাইব না বলিয়া, আমি যংসামান্ত উপদ্রব কবিতে থাকিলে, রাক্ষসেবা 

আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সুতবাং আত্মরক্ষাব নিমিত্ত আমিও 

তাহাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবিয়াছি। অস্ত্র-পাঁশ শামাকে বন্ধন কবিতে পাবে 

না। কেবল রাজ-দর্শনের জন্তই আমি এই বন্ধণ স্বীকাৰ করিদ্াছি। 
আমি বিক্রম-কেশবী বামেন দূত, কিক্িন্ধাধিপতি সুগ্রীবের আদেশে এখানে 

আসিয়াছি। ন্ুগ্রীব 'আপনার কুশল জিজ্ঞ।স! করিয়াছেন, আব কহিয়াছেন 

যে, অযোধ্যাধিপতি দশবথেণ ছোট্ঠপৃত্র বাম সম্্ীক বনবাস কবিতেছিলেন। 

মাপনি গোপনে তাহার ভার্ধ্যা হবণ কবিঝাছেন। বলাম তাহার ভ্রাতা 

লক্ষ্মণেব সহিত সীতার অনেষণ কবিতে-কবিতে খাম্যমুক-পর্বতে সুত্রীবেৰ 
সহিত মিত্রতা স্থাপন কবিয়া৷ বাণাকে বধ কবেন। পবে, সীতাব অন্বেষণে 

চারিদিকে বানর ৫প্রবিত হইয়ছে । আমি একা সমুদ্রলজ্ঘন পূর্বক 
এখ।নে আসিয়াছি। আমি পবন-পেবের পুত্র, আমাব নাম হনুমান্। 

এখনে আমি সন্ধান-পুর্বক সীতাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন কবিয়াছি। পর-দাব- 
হরণ পবম অধর, তাহাব উপরে সেই অধিততেজ। রামের সহিত 

শত্রুতা, ইহ। আপনাব বিনাশের কাবণ হইবে, এ কথ! 'আমি অপক্ষপাতে 

বলিতেছি। 

হনুমানেব বাক্য।বলী শুনিয়া রাবণ ক্রোধবশে তীহাকে বিনাশ করিতে 
আদেশ দিলে, বিভীষণ রাবণকে কহিলেন_দুত অবধ্য । কারণ, সে 
পরাধীন । আপনি রাছ-ধর্ম লঙ্ঘন করিবেন না। দূতের বাক্যে তাহাকে 
রাজদ্রেহী জ্ঞান করা অন্তায়। ক্ষারণ, সে কেবল প্রভুর কথ! উচ্চারণ 
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ধরে মাত্র। তবে দূত অশিষ্ট হইলে, প্রাণদণ্ডেব পরিবর্তে অন্ঠ নানাবিধ 
দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। বিন্বপীকরণ, কশ।ঘাত, মন্তক-সুগুন বা! কোনন্ধপে 

চিহ্নিত করণ ইত্যাদি । ফলে, দৃতেব 'প্রাণদণ্ কখন'ও শ্রুত হম্ব না । 
তখন বিভীষণের হিতবাক্যা স্বীকাব-পুর্বক রাবণ কহিলেন-_বিভীষণ ! 

তোমার কথাই যথার্থ। উহাকে বধ কবিবার প্রয়োজন নাই। আমি 

উহাকে বিরূপ কবিতে চাই । লাঙ্কুলই বানবধিগেব প্রিয়-ভুষণ। অতএব 

উচ/ব লাঙ্গল প্রজ্ববলিত কবিয়। নগরেব সর্বত্র প্রদর্শন কব! হউক 

রাবণেব নাদেশ পাহয়া, বাক্ষসেবা নৈল-পিক্ত জীর্ণ কার্পাস-বন্ত্রথণ্ড ছারা 

হনুমানেব লাঙ্কুল বেষ্টিত কবিতে থাকিলে, হনুমান্ ভাবিতে লাগিলেন_ 

ধামেব ্রীতিধ জন্ত আমি এ-কষ্ স্বীকাধ কবিব। বিশেষত, রাত্রিকাঁলে 

আমি লঙ্কার দুর্গ-সংবক্ষণ-ব্যবস্ক) ভাল কবিষ! পর্যাবেক্ষণ করিতে পারি 

নাই। পিনমানে তাহা কবিবার সুবিপা ভইবে। অতএব ইহাবা! আমাকে 

পুনবান্ন বন্ধন করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই । 

এদিকে চেড়ীগণ এই সংবাদ পাইয়া! সীতাকে বলিল-_বে ক্ষুদ্র বানরটা 
তোমার সঙ্গে কথা কহিয়!ছিল, বাক্ষসেব৷ তাহাব লেজে আগুন ধরাইয়। 

দিয়াছে। 

হনৃঘানেব এই হুববস্থা-শ্রবণে ব্যাকুল! হই! সীতা অগ্নিদেবের উপাসনা 
করিতে থাকিলেন এবং মনে-মনে বলিলেন- ভে 'অগ্নিদেব! আমি “খা 

পাতিত্ত্য- ধর্ম আচয়ণ কবিয়। থাকি, ৬বে আপনি ভনূমানেব প্রতি ক্কপা- 

শন কবিয্বা শীতলত৷ ধারণ করুন্। 

রাক্ষসগণ প্রজ্ঘলিত-লাসুল ও রজ্জ্ববদ্ধ হনুমানকে রাজদণ্ডের নিদর্শন 

স্বরূপে নগরময় প্রদর্শন করিতে থাকিলে, হনুমান্ অগ্নির জাল! কিছুমাত্র 
হুভব না করিয়া খিশ্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন যে, রামের আশীর্ববাদে 

ও নীতা-দেবীর পণ্যে এরূপ অঘটন ঘটন! সম্ভব হইয়াছে। প্রষ্টব্য স্থল- 
সিকল নিরীক্ষণ কর! হইলে, হুনুমান্ চনত করিলেন-_আমি আরও কিছু 



১৫২ বাষায়ণ 

অনিষ্ট-সাধন কবিয়। যাইতে চাই। প্রমোদ-কানন নষ্ট করিয়াছি, কয়েকজন 
বাক্ষল-বীরকেও নিধন করিয়াছি, রাক্ষল-সৈম্তও কিছু ধ্বংস করিম্াছি, 
এখন ছূর্গটী দগ্ধ কবিয়! যাইতে হইবে । এই বলিয়া হনুমান মুহূর্তে 
বন্ধন মোচন করিরা, প্রজ্জবলিত-লান্ুলে লঙ্কাৰ গৃহ-সকলেব উপবে 

ভ্রমণ কবিতে থাকিলে, লঙ্কায় গৃহ-দাত অতি শীঘ্র ভীষণ আকাব ধারণ 
কবিল! দেখিতে-দেখিতে গৃহের পব গুহ ভূমিসাৎ এবং অশ্ব, গজ, বণ, 

পশু, পক্ষী ইতাদি দগ্ধ হইতে থাকিলে, আবাল-বুদ্ব-বনিতাব ক্রন্দন 

ধ্বনিতে লঙ্ব। প্রতিধবনিত হইয়। উঠিল । 
এইরূপে লঙ্কা! ও ভগ্ন প্রমোদ-কানন পদ্ধ হইতে থাকিলে, হনুমানের 

ভম্ন হইল, পাছে সীতা দগ্ধ! হয়েন! পবক্ষণেই ভনুমান্ ভাখিলেন, ধাভাব 

পুণ্যে তাহার লাহ্গুল প্রজ্জবলিত ভইয়াও দগ্ধ হইতেছে না, অগ্নি সেই 

পু্যবতীকে কখনই স্পর্শ কৰিতে পাবিবে না । তবু হনুমান দেই বন" 
মধ্যে গিয়! সীতাব স্ভিত সাক্ষাৎ কবিলেন। সীতা তাহাকে সে ধিন 

কোন নিত স্থানে বিশ্রাম কবিতে কভিলে, রাম-কাধ্যে বিলম্ব ঘটিবা, 
ভয়ে সে কথ। অন্তমোদন না কবিয়া, ভনুমান্ সীতাকে অভিবাদন পূর্বক 

বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং সমুদ্র-ভীবগ্ত পর্বতে গিয়া, পুনবায় সাগৰ 

লঙ্ঘনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবে থাকিলেন। 

জললামম-সলহ্সীতঙ্প হুনল্যজআন্লু, 

হনুমান সুমহান্ গর্জন কবিতে-করিতে সমুন্রেব উপর দিয়! আসিতে 
থাকিলে, মভেন্দ্র-পর্রবতস্থ ভাম্ববানাধি বানরগণ কার্য্যসিদ্ধি অনুমান 
করিয়া অত্যন্ত হর্ধান্থিত ভইলেন। হনুমান্ তাহাদের কাছে উপস্থিত হইলে, 
তাহার মুখে সীতার সংবাদ শুনিয়া সকলেই আনন্দ-ধ্বনি করিতে-করিতে 

উল্লক্ষন ও লাঙ্গুল-কম্পন করিতে থাকিলেন ৷ পরে হুনৃমান্ বিশ্রাম গ্রহণ- 
পূর্বক তাহাদের কাছে সমস্ত কথ আন্ুপুর্ব্বিক বিবৃত করিলেন 



সুন্দর-কাণ্ড ১৫৩ 

তখন অঙ্গদ প্রবল উৎসাহে বলিতে লাগিলেন-__রামের কাছে কেবল 
মাত্র“সীতার সংবাদ লইয়া যাওয়। অপেক্ষা! একেবাবে লঙ্কাঁবিজয় ও রাবণ-বধ 

সম্পাদন পূর্বক সীতাকে লইয়া! রাম-সমীপে গমন করাই আমি ভাল 
বিবেচনা! কবিতেছি। তাহাতে কিক্ষিন্ধার সৈশ্-ক্ষয় ও সীতা-উদ্ধারে 
কাল-বিলম্ব, উভয়ই নিবারিত হইবে । 

অন্গদেব কথা শুনিয়া, কর্তব্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন বৃদ্ধ জান্ববান কহিল-_ 
ধঙ্গিণদিকে লীভাব অন্বেষণই আমাদের প্রতি সুগ্রীনেব, আদেশ। 
সপগ্রীব বা বাম, কেহই সীতাকে লইয়া যাইবার আজ্ঞা করেন 
নাই । তাহা ছাড়া, সেবপ করা রামেব পক্ষে অমর্ধ্যাদা-ব্যপ্রক | 
মতবাং তাহা বাঞ্চনীয় না হইতে পাবে। অতএব যে" কার্যের জন্য 

মামরা আনিষ্ট হইয়াছি, তাভা যখন সিদ্ধ ভইয়াছে, তখন প্পরত্যাবৃত্ত 
হইয়া, সেই সংবাদ স্থুগ্রীব ও বামকে জ্ঞাপন কবাই এখন 
আমাদের কর্তব্য । 

ইনুমানাদি সকলে জাম্ববানের যুক্তি-সঙগত কথা অনুমোদন করিলে, 
দক্ষিণ-দিকেব বানবাভিযান আনন্দে অধীব ভইষ! কিক্ষিন্ধাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত 

হইতে থাকিল এবং অচিবে তাহাবা সুশ্রীবের মাতুল দধিমুখ-নামক বানবের 
বক্ষিত মধুবন-নামে রমণীয় কাননে উপস্থিত্ত হইয়া! যথেচ্ছ মধুপানে প্রবৃত্ত 
হইল। তখন সেই বিশাল বানব-বাহিনী কর্তৃক মধুবন নষ্ট-প্রায় হইতে 
থাকিলে, দধিমুখ, বানবদিগেব এই অত্যাীবেব কথা স্ুগ্রীবের কাছে 
নিবেদন করিলেন। স্ুগ্রীব কিন্তু এই সংবাদে বানরদিগের প্রতি রুষ্ট 

না হইয়া, বরং আনন্দিতই হইলেন । কারণ, এই সংবাদে ন্ুগ্রীব বুঝিলেন, 
অঙগদ-প্রমুথ বানরগণ কার্য-সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে, নতুবা তাহারা 
মধুবনে আনন্দে মধুপানে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। এই শুনিয়া বাম ও 
লক্ষণ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন । ৃ্ 

অনতিবিলম্বে বানর-বাহিনী প্রত্যাগত হইলে, অঙ্গ ও হনুমান্ 
৬ 



১৫৪ রামায়ণ 

অগ্রগামী হইয়া রাম ও ন্ুগ্রীবের চরণে প্রণাম করিলেন। হনুমান, 
কহিলেন-_দেবী পাতিত্রত্য পালনপূর্ব্বক সুস্থ দেহে আছেন। 

রাম ও লক্ষণ অমুতোপম এই সংবাদটুকু পাইয়া, যেন নীতাকেই 
পাইয়াছেন, ' এইরূপ অনুভবে শ্রীতি প্রফুল্ল হইলেন এবং গভীর স্সেে 
হনুমান্কে এক-দৃষ্টিতে অবলোকন কবিতে থাকিলেন। লক্ষমণও আনন 
অবাকৃ হইয়! সুগ্রীবের প্রতি অনেকক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়া! বহিলেন |. 

তখন রাম, সীতার বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা কবিলে, হনুমান সমস্ত ঘটনা 
আন্ুুপূর্বিক বিবৃত করিলেন । সমুদ্র-লজ্ঘন, লঙ্ক-দর্শন, নিশাকাণে 

রাবণের অস্তঃপুবে প্রবেশ ও সীতার অন্বেষণ, অবশেষে অশোক-বনে 

সীতাকে দর্শন, সীতাব সহিত বাক্যালাপ, এই সমস্ত কথা বলিয়া, হুনুমান্ 
সীতা-প্রদত্ত মণিটা নিপর্শন-স্বরূপ বামের হস্তে প্রধান করিলে, বাম যেন 
সীত।, পিতা ও জনক বাজ্জেবই দর্শন লাভ কবিলেন, এইরূপ আনন 

প্রকাশ কবিতে থাকিলেন। সেই মণিটা হস্তে ধাবণ কবিয়া বাম 

কহিলেন,__-জনকেব যজ্জকালে ইন্দ্র জলজাত এই মপিটা জনককে প্রদান 

করেন। সীতার বিবাহ-কালে জনক উা সীতাব শিবোভূষণ-স্বরূপ পিত। 

দূশরথের হস্তে প্রদান কবেন। সেই অবধি উহ সীতাব কেশে শোভা 
পাইত। হা অদৃষ্ ! আজ সীতার কেশ হইতে বিচ্ছিন্ন এই মণি আমাকে 

দেখিতে হুইল ! 
হনুমান আরও কহিলেন-_নিদর্শন-স্বরূপ দেবী কাকরূপী জয়স্তের 

কাহিনী, যাহা চিত্রকূট-পর্ধতে আপনদের বাস কালে ঘটিয়াছিল, 
তাহাও কহিয়াছেন। এই বলিয়া! হনুমান সেই কাহিনী, সীত! যেরূপ 
কহিয়ছেন, সেইরূপ বর্ণনা করিয়া রামকে শুনাইলেন। 

তাহার পরে হনুমান কহিলেন- আমি দেবীকে পৃষ্ঠে করিয়া আনিতে 
চাহিলে, তিনি যাহা কহিয়াছেন, তাহা আপনান ভার্ধ্যা়িই উপযুক্ত । তিনি 

কহিলেন যে, সেরূপ ভাবে লঙ্কা হইতে তীহার যাওয়া রায়ের পক্ষে 



স্ুনর-কাণ্ ১৫৫ 

“মরধ্যাদী-কর ও অযশস্কব, রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়। তাহার উদ্ধার করাই 
বামে পক্ষে শোভন । তাহ! ছাড়া, তিনি স্বেচ্ছায় পর-পুরুষ স্পর্শ 

করিতে ইচ্ছা করেন না। এই সব কারণে আমি তীহাকে লঙ্কা হইতে 
আনিতে পারিলাম না। তিনি আপনাব পদে বারংবার প্রণতি-পূর্ববক 
নিবেদন কবিয়াছেন যে, আব ছুই মাস পবে রাবণ তাহাকে বধ করিয়া! 

ঠাহাব মাংসে প্রাতবাশ কবিবে বলিয়াছে। অতএব রাম যেন তৎপূর্ব্েই 
বঙ্কায় আসিয়৷ তাহাব উদ্ধাব করেন। 'আসিবাব কালে আমি দেবীকে 

থেষ্ট আশ্বা দিয়া আসিযাছি যে, শীত্রই কি্ষিন্ধাব বানর-বাহিনী সমেত 

নাম 'ও লক্ষ্মণ লঙ্কায় উপস্থিত ভইবেন, এ বিষয়ে দেবী যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। 
পেবী আপনাব বিবহ-শোকে পীড়িত হইলেও, আমাব শুভ, আশ্বাস-বাক্য 

শ্ববণে প্রভৃত শাস্তি লাভ কবিলেন। 

০০ 
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৪৪ 

স্বাম্লশ্লাভ্ভিম্ত্াষ্ 

হনূমানের বাক্যাবলী শ্রবণে বাম গ্রীত হইয়া, ভনুমানের ধন্যবাদ করিতে 
থকিলেন। বাম কহিলেন--গরুড়, পবন ও হনুমান এই তিন জন ভিন্ন 
সমুদ্র লঙ্ঘনে সমর্থ আন কাহাকেও দেখিতেছি না। এইবপ বলিতে- 

বলিতে তিনি হনুমানকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, নুগ্রীবেব সমক্ষে কহিতে 

লাগিলেন- আমর! সীতাব অন্বেষণে সফল-কাম হইলাম, সত্য ; কিন্তু 
সমুদ্র-লজ্ঘনের অসাধ্যতা ভাবিয়। ভগ্মোথসাহ হ₹ইতেছি। “সীতা কোথায় 

আছেন ?”__এ প্রন্নের উত্তর পাইলাম 7 কিন্ত “বানব-বাহিনীৰ সমুদ্র পার 
হইব।র উপায় কি ?”_-এ সমস্তার সমাধান কে করিবে? এই বলিয়া রাম 

বিষপ্র হইলে, ন্গ্রীব বীরোচিত বাক্যে তাহাকে উৎসাহিত করিতে 
লাগিলেন। ন্ুগ্রীব কহিলেন_ নিরুৎসাহ, দৈন্ঠ ও শোক হইতে কার্ধাহানি 
ঘটিয়। থাকে । অতএব আপনি অগুভকরী বুদ্ধি পবিত্যাগ করিব 
উৎমাহ অবলম্বন করুন। তাহ! হইলেই আমাদের কাধ্য-সিদ্ধি হইবে । 

ন্গ্রীবের উপদেশ স্বীকার পূর্বক রাম হুনুমান্কে লঙ্কার ছর্গ-পরিখাণি 
ও তাহাদের সংরক্ষণব্যবস্থ! জিজ্ঞ/সা করিলে, হুনুমান্ কহিলেন-_-অনংখ) 
গজবাজী-সমাকুল লকঙ্কাপুরী অন্থল্পজ্ঘনীয় ও অভেগ্ভ গ্রাচীরে বেষ্টিত 
চারিদিকে চারিটা সুদৃঢ় দ্বার আছে। সেই-সব দ্বারে যাইতে হইলে, গভীর 
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জলপূর্ণ পরিখ! পার হইয়! যাইতে হয়। সেইজন্ত এক-এক ছারের সংলগ্ন 
এক-একটা সেতু আছে। শক্রর সমাগম হইলে, যন্ত্র দ্বারা পরিখাবাবি 
বিকীর্ণ হইয়া থাকে। পুরীমধ্যে নানাবিধ ছুর্গ বর্তমান। সমুদ্র অপার 
এবং জল-হুর্ণ থাকায় নৌকা-যোগে লস্কাম্ন যাইবার উপায় নাই। পর্বতের 
উপবেও অনেক ছূর্গ বিদ্যমান । স্ুতবাং লঙ্কায় প্রবেশ কবা এক-প্রকাৰ 

£সাধ্য ব্যাপাব বলিলেও হয়। আমি রাক্ষস-সেনার কিয়দংশ বিনষ্ট, 

লঙ্কার বন্থ স্থান দগ্ধ এবং প্রাচীব স্থলে-স্থলে ভগ্ন কবিয়া আ'সিগ্সাছি। 
হনুমানেব কথাষ রাম উৎসাহিত হুইন্া সৈন্ঠ/ভিযান-প্রেবণে- স্ুত্রীবকে 

সত্বর হইতে বলিলেন । বাম কঠিলেন__পথ-নির্দেশের জন্য স-সৈন্য নীল 

অগ্রেই প্রেবিত হউক এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত সমস্ত বানব-বাহিনী 
অবিলম্বে প্রস্তুত হউক। দ্রতগমনার্থ আমি হুনুমানেব স্বদ্ধে গমন করিব 

এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে । 

স্বগ্রীবেব আদেশে মুহূর্ত-মাত্রে বিশাল বানব-চমু প্রস্তুত হইয়। উৎসাহে 

'আনন্দ-ধ্বনি কবিতে-কপিতে কিকিন্ধা! হইভে ধহির্গত হইল। যে প্রদেশ 

দিয়া সেই বানর-বাহিনী বাইতে লাগিল, সেই প্রদেশে বৃক্ষগণ পত্র-পুষ্প- 

কল-হীন এবং সবিৎসবোবর জল-হীন হইয়া গেল। তাহার! অবিশ্রান্ত- 
ভাবে চলিয়া শীপ্রই সমুদ্রোপকৃপস্থ মহেন্দ্র-পর্কৃত প্রাপ্ত হইলে, সমুদ্রেব বেলা- 
ভূমিতে সৈম্ত সমাবেশ কবা হইল। 

ন্লান্বা ও আঅভিব্রিগঞ 

হনুষাঁন্ লঙ্কা! পরিত্যাগ কবিয়া। গেলে, রাবণ চিন্তিত হইন্া মস্ত্িগণকে 
কহিতে লাগিলেন_-একটামাত্র বানর লঙ্কায় আসিয়া! নাঙ্কা-পুবী বিধ্বস্ত ও 
বু রাক্ষন বিনষ্ট করিম! সীতার সন্ধান লইয়া গেল) এখন শ্রীপ্রই বছ-সংখ্যক 
বানর-সৈম্ত-সমেত, প্নাম আসিয়া! লঙ্কা! অবরোধ কবিবেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। , শুনিদ্বাছি, রাম সগর-বংশোডূত % নুতরাং তপোবলে ব৷ পুণ্য-বলে 
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তীাহাব পক্ষে সাগব উত্তীর্ণ ভওয়াওড বিচিত্র নহে । অত এব এই সমষে 
মন্ত্র পুর্ববক প্রতিবিধানেব জন্ত সচেষ্ট হওয়া! উচিত। তোমবা। কিরূপ 
বিবেচনা! কব, তাতা শুনিতে চাই । 

রাবণের কথ! শুনিয়া, বাক্ষনদিগেব মুখ-পাত্রন্বৰপে একজন বলিতে 

লাগিল--মহাবাজ ! শক্রুব বলাবল ন! জানিয়া। মন্ত্রণা কবা বৃথ!। 

এই লঙ্কা-পুবী যেবপ স্ত্ববক্ষিত এবং আপনাব বাক্ষস-বল যেরূপ সুশিক্ষিত ও 

'অপবিমেয়, তাহাতে আপনাৰ চিন্তাকুল হইবাৰ কোন কারণ নাই। 

বিশেষতঃ আপনি ঠৃকলাসে শিয়া বহু নক্ষ-বক্ষিত কুবেরকে জয় করিয়া 

তাহাব পুষ্প হবণ কবিষাছেন, আপনি মনেশ্বরেব "ন্ুগৃহীত, দানবেন্দ্র ময 

ভয়ে কন্তাদন কবিশ! আপনাব গ্রীতি-সম্পাদন করিয়াছেন, আপনি 

বসাতলে গিয়া নাগগণকে জয় কবিযাছেন ; স্্বতবাং আপনাব পক্ষে নর- 

বানবেব ভয়ে ভীত হওয়। শোভা পায় না। মদি নব-বানব এখানে আসে, 

তবে কুমার ইন্দ্রজিৎই তাহাদিগকে দমন কবিতে সক্ষম ভইবেন । হে 

ইন্দ্রজিৎ দেবগণেব সিন যুদ্ধে দেবরাজ উন্ত্রকে বন্ধন করিয়া লঙ্কা 
আনিগপ্নাছিলেন, সেই ইন্দ্রজিং থাকিতে 'মাপনান কোন চিন্তাই নাই । 

সেনাপতি প্রহস্ত কভিল--যভাবাজ ! আমব স্ুবাপানে মর্ত ছিলাম 

বলিয়! বানব কর্তৃক লাঞ্ছিত হইন্াছিলাম ৷ নতুবা, মুদ্ধে আমাদিগকে জয় 
বসরা হানবেব কথ। দূবে থাকুক, দেব-দানব-গন্ধর্বাদি কাহাবই সাধ্য নভে । 

অনন্তর ঢম্ম, নিকুন্ত, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাক্ষসগণ ক্রোধ-ভবে স্পর্ঘা- 
সচক বাক্য বলিতে গাফিলে, বিভীষণ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বিনীত 
ভাবে রাবণকে কহিলেন -নর-বানর বলিয়া শক্রকে উপেক্ষা কব' 

বুদ্ধিমানেব কার্ধ্য 'নহে। বানব সমুদ্র-লজ্যন করিয়। লঙ্কায় আসিবে, ইহ 
পুর্বে কে তাবিতে পারিয্াছিল? তাহ! ছাড়া, এ যুদ্ধের কারণ কি. 
তাহাও দেখ! উচিত। খর-দুষণেব বিনাশের প্রতিশোধ-ন্থরূপ সীতাকে হর, 
করিয়। আন। হইয়াছে । কিন্তু খর-দূধণই ত প্রথম দোষী। রাম" আত্ম, 
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বঙ্ষার্থ তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন। এখন সীতাকে প্রতার্পণ করিলেই ত 

ধদ্বের প্রয়োজন থাকে না । 

বিভীষণের এই ধর্-সম্মত প্রস্তাব শুনিয়া! বাবণ সে দিনে মত সভা! ভঙ্গ 
চরিলেন। 

পরদিন বাবণ সভাগ্ন আমিলে, বিভীষণ তীহাকে বন্দনা করিয়া 
£ছিলেন-__মভাবাজ ! বোধ হয়, আপনিও জন্ষ্য করিয়! গাকিবেন, যে- 

সবধি সীতা এই পুরীতে প্রবেশ কবিয়াছেন, সেই অবধি লঙ্কায় নিবস্তর 

নানাবিধ নিমিত্ব-সকল জঙ্থটিত হইতেছে । ইভাঁতে মনে হয়) লঙ্কা-পুবীর 

ঘর অনিষ্ট মমাগত-প্রায়। 

এই বলিয়া বর্তব্-বোধে বিভীষণ হুনিমিত্ত কল , যথাযথ বর্ণন 

কবিলেন। কিন কাম-পবায়ণ বাবণ এই-সব ভিতগর্ভ বাকাশ্রবণে 

ক্রোধে অধীব ভইয়া বিভীষণকে সেদিন বিদায় দিলেন। রাজ-আজ্ঞায় 

সবদিন রাজ-সভায় লঙ্কাব প্রধান-প্রধান রাক্ষম-বীবগণ সমবেত হইলে, রাবণ 

সেনাপতি প্রহস্তকে বলিলেন,__চব-মুখে আমি অবগত ভইয়াছি, রাম-সৈন্ত 

সাগর-কুলে উপস্থিত হইয়াছে । অতএব 'আমাব চতুরঙ্গ-সেন। নগর-রক্ষণে 

তর্ক হইয়। যথাস্থানে অবস্থান কবিতে থাকুক । 

এইরূপ আজ্ঞ! ধিম্না বাবণ পুনবায্ন সভাস্ক গ্রধানধিগেব মতামত আহ্বান 

কবিলে, প্রথমেই সগ্ভোজাগবিত কুস্তকর্ণ স্বীয় মত প্রকাশ করিডলন্ * 

কুস্তকর্ণ কহিলেন-_-মহারাজ! আপনি যথন বাম-লক্ষ্মণেব অনুপস্থিতি- 

কালে ছলনা দ্বার! রামের ভার্ধা। হরণেব মঙ্কল্প কবিয়াছিলেন, তখন আপনি 
মাক্ষদদ্িগের মতামত জিজ্ঞানা কবেন নাই । সেই ছুক্ষশ্মেৰ ফলে, এখন 
নঙ্কাব বিপদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, আপনি আমাদি'গর পরামর্শ প্রার্থী 
ইইয়াছেন। এ নীতি ছর্নীতি এবং রাজার পক্ষে সমূহ দূষণীয়। তবু 
মরা আপনার “পক্ষে প্রাণপণে, যুদ্ধ করিব, মে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত 

থাকুন।, 



৭ খন! 

কুস্ত কর্ণ সুস্পষ্ট-ভাবে রাবণেৰ কার্যে দোষ দেখাইলে, রাঁবগ নিতান্থ 

ত্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া, মহাপার্থ্-নামক বাক্ষস রাবণের গ্রীতি উৎপার্দনার্থ 
কহিল-__মহাবাজ ! পর-নারী-হবণ বাক্ষসদিগেব পক্ষে অধর্শ নহে। 
সুতরাং শাহাব জন্ত আপনাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। আপনি 

সীতার প্রতি বল-প্রয়োগ পূর্বক তাহাকে আপনাব ব্শবর্তিনী করুন্। 
শত্রু নিবাবণেব জন্য আপনি চিন্িত হইবেন না। কুমাব ইন্দ্রজিৎ এ. 

কুম্তকর্ণ আপনাৰ শক্র দমনে সমর্থ »ইবে। 

মহাপার্থেব বাক্য শুনিয়া রাবণ কছিক্নে_ মহাপার্খ! নাবীব প্রা 

বল-প্রয়োগে আমি দ্বিধা করিতাম না । কিন্তু একদা] রস্তা-নাক্ী অপ্বীকে 

আমি ধর্ষণ কবিলে, সে ব্রহ্গাব শবণাপন্ন হয়। তাহাতে ব্রহ্ম আমাকে 

শাপ দিয়াছিলেন যে, পুনরায় কোন নাবীব প্রতি ধল-প্রয়োগ কবিলে আমি 

তৎক্ষণাৎ নিনাশ-প্রাপ্ত হইব । এইজন্তই আমি সীহাব প্রতি বল-প্রয়োগে 

সাহসী হইতে পাবিতেছি না । যাহা হউক, আমি যদ্ধ-ভয়ে ভীত নহি । 
বিভীষণ পুনবায় সীতা-প্রত্যর্পণেব পরামশ দিতে থাফিলে, ইন্দ্রভিং 

গর্বিত বাক্যে তাহাকে কহিলেন পিতৃব্য! আপনি ভীকর মত যেরূপ 

পরামর্শ ধিলেন, তাচ। পৌণস্তা-কুলের উপযুক্ত হওয়া দূবে থাকুক, মনুষ্য 

জনোচিতও হয় নাই। আমি ীরাবন্ডের দন্ুদ্ধম় আকর্ষণ কবিয়া ত।হ!কে- 

ভূমিতে পাঠিত কবিয।ছি, আমি বল-বীর্যে দেবগণে দর্প চূর্ণ কবিয়াছি 

যুদ্ধে ভুর্দীমনীয় দানবগণকে দমন কবিয়াছি, এ দকল জানিয়াও আজ আপনি 
আমাদিগকে রামের ভয় প্রেখাইতেছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় | 

বল-গর্ব্বিত ইন্ত্রজিতের বাক্য শুনিয়া ধীব বিভীষণ কহিলেন, 

ইন্রজিৎ! তুমি নাষে রাৰণের পুত্র হইলেও, কার্ষ্যে তাহার পবম শক্র 
কারণ, রাক্ষদর্িগের ধ্বংসকর এই বিপদ আসন্ন বুঝিয়াও তন্লিবারণা' 

ভুমি তাহাকে সৎ-পরামর্শ দিতেছ না। বরং প্রগল্5-বচনে রাবণের বুদ্ধি 

ভ্রংশে সহায়তা করিতে |. ব্জতঃ তমি রাজদোহী, সতরাং বধার্থ। 
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কুমার হন্ত্রঞিতের প্রতি বিভীষণের এইরূপ কঠোর-ভাষণ শুনিয়া 

[বণেব ক্রোধ সীমা অতিক্রম কবিল। বাণ পরুষ-ঝচনে 1বভীষণকে 
গাহলেন-__বিশাষণ ! শক্র বা সর্পেব সহিহ খাস কব! ববং শ্রেক়্ঃ, কিন্তু 
দর-রূ'পী শক্র-সেখার সাত ধাপ কবা কখনই মঙ্গণকব নভে । তুমি 

মামার জ্ঞাতি-শক্র, মামাব অভ্াপন্ন ও প্রভাব তোমাৰ পীড়া-দ্বায়ক 
হনে | সেহ্জগ্য আশি যাহাভে এক্রৰ কাছে অপপস্থ হহ, তুমি 
শামাধগকে সেইকপ পবামশই ধিছেছ | তোমাৰ পবামর্শ গুনিয়। একটা 
কথ! মনে পড়িল। পদ্মণনে কহকগুলি খহ্য-হম্তা বিচবণ কবিতোছিল, 

এমন সময়ে তাহার! গজারূঢ় ও পাশ-ধাবা এক মন্ুষ্তকে দেখিয়া মনে-মনে 

শাবিতে লাগিণ-__-আমবা অগ্নি, পাশ বা নন্টান) শন দেখিয়া, ভয় পাই ন|। 

কন্ধ এর যে আমাদেব জ্ঞাভি-ভশ্তা, যে এখন মন্ুষ্বেণ বণ তাপন্ন, এ জ্ঞাতি- 

এক্রহ হস্তিপককে আমাদেব ধন্ধনোপায় শিখাইয়া দিবে | জ্ঞাতি হইতে 

বে ভয়, তাহা সর্ব।পেক্ষা ভয়ঙ্কৰ। তুমি আমার ভ্রাতা না হইলে, এখনি 

মামি তোমায় বিনই কবিতা । 

বাবণ এইবপে বিভাষণকে সভা-মধো অবমানিত কবিলে, বিভীষণ 

চাবিঞজন সহচব সঙ্গে লইম্না আকাশ-পথে উঠিয়! সেখান হইতে রাবণকে 

কহিলেন_ মহাবাজ ! আপনাকে হিভ-বাঞ্চাহই বলিয্বাছিলাম, তাহাব 

$2) আমাকে ক্ষমা কবিবেন। সতত প্রিকবাদী, এরূপ লোক স্থলভ ।* 

কিন্তু অপ্রিক্ষ অথচ পবিণাম-শুভ বাকোব বক্তা ও শ্রোতা, উভক্লই জগতে 

হপ্পভি। আমি চপিলাম। আপনি আপনার বাজা বক্ষ। করুন্। 

নলাহ্ম-লহ্সীত্পে ন্বিভ্ভীম্ম9 

বিমান-চারী রাক্ষস বিভীষণ মুহুর্তমধো নাগরের উত্তর-তীরে বানর- 
কটকে উপস্থিত হইলেন। অকল্মাৎ পাঁচজন রাক্ষদকে আসিতে দেখিয়া 

২১ 



১৬২ রামায়ণ 

সুগ্রীবাদি বানঞগণ তাহাদিগকে রাবণের চর বলিয়া মন্দেহ করিলে, বিভীষণ 

নিজ পবিচয় দিয়া, বাবণকে পবিত্যাগ কবিবাব হেতু এবং রাম-পঙ্ে 

আসিবার উদ্দেস্ত স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ কবিলেও স্ুগ্রীব রাম-সমক্ষে বিভীষণের 

প্রতি সন্দেতপ্রকাশ কবিয়। কহিলেন-_ -এই রাক্ষদন আপাততঃ বন্ধু-ভাবে 

আমাদেব মধ্যে প্রবেশ কবিয়।, কালে আমাদিগকে সংহারেব চেষ্টা 
করিবে। 

অঙদ কহিলেন- মহাবাঁজ ! বিভীষণ এক্র-পক্ষ হইতে আসিয়াছেন। 

স্থৃতরাং উহাকে গ্রহণ করিতে হইলে সবিশেষ পৰীক্ষা কবিয়াই গ্রহণ কর! 

উচিত। উঠার দোষ ও গুণ বিচাব-পূর্ব্বক আপনি উহাকে ত্যাগ বা 

গ্রহণ ককন্। 

হনুমান কভিলেন__বাজন্! আপনাব কাছে আমবা এবিষয়ে কি 

বলিব? তবে আপনি টিজ্ঞাসা কবিয়াছেন, 'এই জন্য বপিতে হইতেছে । 

বিভীষণের কথায় আমি কোনরূপ পন্দেক্কেব কারণ দেখিতেছি না| । 

চব-ভাবে অ।সিলে উনি 'প্রকাণ্ঠ-ভাবে অসিতে সাহম কবিতেন না। 

উভার কথাও সরল 'ও সুস্পষ্ট । আমাব লোধ হয়, আপনাব জয় নিশ্চয় 

বুঝিয়, উনি বাজ্া-লাভার্থ পুবব হইতেই আপনাব শরণাগত হইতে চাহেন। 

আমার মতে উহাকে গ্রহণ কব।ই কর্তব্য । 

»- খানবদিগেব মতামত শুনিয়া স্ুবুদ্ধি বাম কহিলেন- _বিভীষণ যখন 

মিত্রতা করিবাব উদ্দেম্তে আমাব শবণাগত হইয়াছেন, তখন তাহাকে 

শত্র-বোধে ত্যাগ কর! বিধেয় নন । ভ্রাতার বিনাশ সাধন করিয়। রাজা- 

লাভ কবিবার বাসনাঞ্গ বিভীষণ আমাৰ শরণ লইতেছেন। অতএব 
তাহাকে গ্রহণ করাই উচিত । 

স্ুগ্রীব তখনও বিভীষণের প্রতি সন্দেহ-প্রকার করিতে থাকিলে, 

বাম তাহাকে কহিলেন-__সুগ্রীব ! বিভীষণেব অভিপ্রায় মন্দ হইলেও, 
তিনি আমাদের কি অপকার করিতে পারেন? তাহ! ছাড়া, শরণাগত 
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দনকে ত্যাগ কবা ক্ষত্রিয়-ধন্ম নহে । এ ব্যক্তি বিভীষণই হউন ব৷ স্বস়্ং 

বারণই হউন, উহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর। 
বিভীষণ রামেব সমক্ষে আসিয়! স্বীয় পরিচয় প্রদান-পৃব্বক কহিলেন__ 

দামি রাবণ-কর্তৃক অবমানিত হইয়া আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ কবির! 

মাপনার শবণাগত হইতেছি। এখন আমাৰ জীবন ও ব্রাজ্য-লাভ 

মাপনার হস্তে । আমি রাক্ষদধিগেব বধোপায় সম্বন্ধে পরামর্শ দিয় 

মপনাব সগায়তা কবিব। বিভীষণ এটবুপ কহিলে, রাম তখনই তাহাকে 

বাজ-পদে 'অভিঘিক্ত কবিলেন। 

এই সময়ে শার্দুল-নামক এক বাক্ষস-চব আসিয়! নুগ্রীবেব বলাবল 

দর্শনাস্তে বাবণকে যথাযথ জানাইলে, বাবণ ভীত ভইয়। ভেদ-নীতি অবলগ্বন 

পূর্বক শুক-নামক কাধ্াদক্ষ রাক্ষণকে খপিলেন_-শুক ! তুমি আমাব 
দ্ৃত-রূপে স্ুগ্রীবেব নিকটে গমন কবিয়া তাহ।কে বণিবে যে, রামকে 

সাহায্য করিয়। তাহাব কোনই লাভ নাই এবং াহ। না করিলেও রাম হইতে 

ত্বীহার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই । তিনি নিজে মহারাজ-বংশ-জাত এবং 

অধুনা কিফিন্ধার অধীশ্বর ও-ন্বপ্নং 'অলীম খলশালী । তিনি আমাব ভ্রাতৃ-সম | 
আমি সীতাকে হবণ কবিয়াছি, সত্য; কিন্ধু তাহাতে তাহাব কোনই 

ক্ষতি নাই। তবে তিনি কেন আমার বিরুদ্ধে বুদ্ধাভিযান করিতেছেন ? 

বাক্ষপ-চর তখন পক্ষী-বূপ ধাবণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ নুগ্রীবেৰ * নিকট 

গমন এবং তাহার কাছে বাবণেব উক্তি বগ্াষথরূপে নিবেদন করিল। 

দূতের মুখে রাবণেব ভেণ-নীতি-মুলক প্রস্তাব শুনিক্া৷ নুগ্রীৰ তাহাকে 
কহিলেন_-শুক! তুমি দূত-ভাবে আসিয়াছ বলি তোমাকে 

বধ করিলাম ন|'। তুমি রাবণকে বলিবে যে, তিনি আমার মিত্র, 

উপকারক বঝ! ক্কপ্রার পাত্র নহেন। ববং রামের সহিত শক্রুত৷ করিয়৷ 

তিনি আমাবও “শত্রু হইয়াছেন। আমি বামের সহিত ছশ্ছেন্ মিত্রতা- 
স্তরে ব্ধ। সুতরাং আমি প্রাণপণে রামকে.সাহাষ্য করিতে ধর্মতঃ বাধ্য । 



১৬৪ বামায়ণ 

তিনি বামেব পহিত যুদ্ধ কবিতে ভয পাইতেছেন, নতুবা গোপনে তাহা 
ভার্মা। হবণ কবিবেন কেন? যাহা! হউক, এখন বামেব তস্তে তান্গাব 

নিস্তার নাই । 

ইনাব পবে বানবেবা শুকেব পক্ষচ্ছেদ কবিলে, শুক উড়িতে অক্ষম 

হইয়া! সুগ্রীবেব মশ্রয়েই বতিয়া গেল। 

০5লভু-নবহ্ধম্ন ও লক্গ্ঞান্জ হ্মল্ 

এখন কি উপায়ে এই ভীষণ তবঙ্গ-সমাকুল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়! বিপুল 

লানব-বাহিনী লক্কায় পস্তিত হইবে, সকলেই 'এই চিস্থা করিতে থাকিলেন। 

উপাক্ান্থব না দেখিয়া বাম সমুদ্রেব উপাসন। কবিঠে থাকিলে, সমুদ্র-দেব 

সামকে কঠিলেন_-নল-নামক বানব বিশ্বকর্ম্মাব পুত্র । সেপিতাব নিকট 

নিপ্াণ-দক্ষতা লাশ কশিয়াছে। সেই নল সমৃদেন স্উপব সেতু-নিম্মাণ 
করুকৃ। 

অনন্তর বাম কণ্ঠক আদি হইয়া, নল মভান্ উৎসাহ-ভবে সেতু-নির্াণে 

বহ্ী হইপে, সমস্ত খানব-বাহিনী বন্ধ গিখি-শুঙগ, বৃহৎ বৃহৎ বুক্ষারি ও 

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিণাখণ্ড বম পূর্বক সমুদ্রে স্থবিস্তস্ত কনিয়া পাতিত 

করতে লাগিল। প্রতিদিন বহু-যোঞ্জন সেতু প্রস্তত ইয়া, পঞ্চম দিনে 
উহ লঙ্কাব বেলা-ভূমি স্পর্শ কৰিলে, নীল-সাগবে এ অপূর্ব সেতু নীলাকাশে 

ছাখা-পথের ভ্ায় শোভা পাইতে লাগিল । সেতু নির্মিত হইতে-হইতেই 

বিপুল বানব-বাহিনী-সমেত রাম-লক্্রণ লঙ্কায় পদার্পণ কবিলেন। 
রানব-কটক অবিলম্বে যুদ্ধবিশাবদ রাম কর্তৃক বুহ-বন্ধ তাবে 

বথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়। ঘন-ঘটাচ্ছন্ন নভোমগুলেব আকাব ধারণ 

করিপ। তৎপরে বাম সেনা-বাছের বল-বিভগ করিলেন। বাম আদেশ 

করিলেন--মঙ্গদ সেনাপতি নীলের সহিত মধ্যস্থলে, খবভ বানর-পরিবুত 



লঙ্কা-কাণ্ড ১৬৫ 

চইয়। দক্ষিণ-পার্খে এবং গন্ধমাদন বানব-বেষ্টিত হইয়া! বাম-ভাগে অবস্থান 

কিনতে থাকুন । আমি লক্মরণেব মভিত সর্বাগ্রে থাকিব । 

সৈন্য-বিনাস সমাপ্ু হইলে, রামেব আদেশে স্ুুগ্রীৰ ছিন্ন-পক্ষ শুককে 
ছাডিয়া দিলেন । ৩ুথন সে বাবণেব নিকটি উপস্থিত হইলে, তাহাব অবস্থা 

পেখিয়া বাবণ ভাশ্ত-সংববণ কলিতে পারিলেন না । পরবে, শুক তীহাকে 

মুগ্ীব-কণিত্ত বার্তা শুনাইয়। কতিণ _মভাবাজ। দেব-ধানবে সৌহদ্য 

-নন্ধপ অসম্ভব, ন্ুগ্রীবেষ সহিত আপনাব সন্ধিও তদ্রুপ জানিবেন। 

শুকেব কথায় বাবণ বিষম আম্ষালন কবিতে-কবিতে শুক ও সাবণ- 

নামক মন্ত্রিদ্বয়কে স্ুগ্রীবেব সৈম্ত-বল জানিবাব জন্য আদেশ কবিলে, তীহার! 

'পুনব-বেশে বানব-কীটকে প্রবেশ কবিলেন। কিন্ধু ভাহীদেব কারা- 

'সিদ্ধিব পুর্রেই বিভীষণ তীহাদিগকে চিনিতে পাবিয়া বাম-সমক্ষে লইয়া 

“গুণে, বাম তভাধিগকে ক্ষমা কবিজেন । তীহাব। বাধণকে সমস্ত বাপার 

গাপন-পূর্ব্ক সীতা-প্রশ্যার্পণ কবিয়া বামেব সহিত সন্ধি-স্থাপনই যুক্তি- 

'দঙ্গত, এইরূপ পবামশ ধিলেন। 
পরে বাণ চনদ্বয়েব সঠ্িত স্বীর 'প্রাসাদের উপর উঠিয়া সুগ্রীবেব 

(মনা বল নিবীক্ষণ কবিতে লাগিলেন ॥ চবগণ সকল-দিকে বাবণেব দৃষ্টি 
ক্ধণ পূর্বক বানব-সেনার বিশালতা! বাবণকে বুঝাইয়৷ দিতে থাকিল। 

স্টক ও সারণ সেই বিশাল বানব-বাহিনীৰ শক্কি-সামর্থ্য যথাবথ বর্ণন কবিতে 
!াকিলে, রাখণ কুষ্ট হইয়া শুক-সারণকে ক হিলেন*_অপ্রিয় বাকা প্রভূকে 
নান, উপূজীবী সচিবেব উচিত নহে। বানব-সেনাব শক্তি-সামর্থা 
ানিবার জন্ত আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি নাই। ,তোমবা! গহিত 
[বণ করিয্াছ। অতএব আমাব সম্ম.থ হইতে দূর হও । 

তৎপরে বাবপ র্লানর-মেন৷ সম্বন্ধে তথা জানিবার জন্ত চবগণকে 

পাঠাইলে, তাহার! ফিবিয়া আসিয়া! ' যাহা! বলিল, তাহাও বাবণের শ্রবণ- 
দিখকর হইতে লাগিল ন|। 



৬ রামায়ণ 

শীভ্ভান্ল এ্রন্ভি ল্লাম্বত্নেল্ল ছতনভ্লা 
বাবণ পুনবায় সভা আহ্বান পূর্বক মন্ত্রিগণেব নহিত পরামর্শ বিয়া 

পুর-প্রবেশ করিলেন এবং বাক্ষস-শিল্পী বিছ্বাজ্জিহবকে বলিলেন-_তুমি 

বামেব মুণ ও শব সহিত শবাসন প্রস্ততকব। তাহা দেখাইয়া আমব 

নীতাকে বামের আশ! তাগ করিতে বলিব। 

বিদ্বাজ্জিহব তাহাই কবিলে, বাবণ অশোক-বনে প্রবেশ পুর্বক সীতাকে 

নম্বোধন কবিয়া কভিলেন-__ভদ্রে! তুমি ধাহাব আশায় এতদিন আমাকে 

প্রত্যাখান কবিষাছ, সেই বাম নিহত ভইয়াছেন । স্বতবাং তোমার জে 

আশা এখন নির্মল । 'অতএব তুমি আমার প্রধান। মহিষী তইয়! এ্বর্যা 

নথ ভোগ কব । 

এই বলিয়া বাবণ এক বাঙ্ষস্ীকে কহিলেন-_বিছাজ্জিহব বামের ছিন্ন 
ম্ণ্ড ও শবাসন মানিয়াছে । সীতাব 'প্রভায়ার্থ ভাভাকে সে-সব এখাত 

আনিয়া সীতাকে দেখাইতে বল। নভিবিলম্থে বিদ্াজ্জিহব আসিয়! তাহা: 

কবিলে, কিছুমাত্র বৈলক্ষণা না দেখিয়। সীতা নিদাক্ণ বিলাপ কবি: 

থাকিলেন--হা কৈকেম়ি । এনপিনে ভোমাব অভিলাষ পুর্ণ হইল ! 

বাম! 'আমি ঘোব নুশংসা কাণ-বাত্র-বপে ভোমাম় আনিঙ্গন কবিয় 

ছিলাম! 'আমাব জন্য বদ্দুকুল-প্রদীপ নির্বাপিত হইল! আমাব সহি 

মিলিত হইয়া ধন্্াচবণ কবিবে, এই প্রতিজ্ঞা পৃব্বক তুমি আমাব পার 

গ্রহণ করিয়াছিলে ৷ তায়? এখন সে কথা বাখিলে কৈ? লক্ষ্মণ যখ 

একাকী অযোধ্যায় প্রত্তাগত হইবেন, তখন কৌশল্যা-দেবীর হৃদয় বি 
হুইয়! যাইবে । বশ্্ঠাপি মহধিগণ তোমাকে দীর্ঘ।যু বলিয়া নিশ্চয় কৰি 
ভিলেন, 'আজ 'তাভাদেব সে গণন1 মিথা। হইল! পিভৃ-গুহে আমাবে 

যাহারা অ-বিধব! বিয়া নির্দেশ করিয়াছিপেন, (সেই সব শান্তজ্ঞ পঞ্ডি: 

দিগের বাক্যই ব৷ সত্য হইল কৈ? হারাম! ভুমি না জানিয়াই - 

কুলনাশিনীকে বিঝাঁহ করিয়াছিল ! অমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হুইলাঃ 



লঙ্কা-কগ ১৬৭ 

নীতা এইন্ধপে বিলপ কবিতে থাকিলে, বাবণ কাধ্যাস্তবে আহত হ্ইয়! 
পিয়া গেলেন এবং বিদ্যুজ্জিহব সেই মায়া-সুগ্ডাদি লইয়া! প্রস্থান কবিল। 

নই সময়ে বিভীষণ-পত্বী সবম। অশোক-বনে আসিয়া সীতাকে হিতৈষিনী 
নখীব স্তায় আশ্বাস 'ও সাস্বনা দিতে থাকিলেন এবং কহিলেন যে, রাবণ 
ঠ'হাকে মায়া-মুণ্ড দেখাইয়াছেন মাত্র । 

এই বলিয়৷ সরম| অপুরষ্ঠ-ভাবে গিয়া জানিয়। আমিলেন যে, বাবণ সভার 

ণসিয়! মন্ত্রিগণেব মহিত পবামর্শ কবিতেছেন এবং বাবণেব মাত।মহ বুদ্ধ 

মাল্যবান্ সীতা গ্রত্যাপণ পূর্বক রামেব সভিত সদ্ধির পরামর্শ দিতেছেন। 
কিন্ত কাল-প্ররিত বাবণ সে কথায় কষ্ট ্ হয়া বলিতেছেন-_ববং দ্বিধ। ভগ্ন 

-হব, তবু কাহাবও কাছে নত হইব না। 

সবমাৰ নিকট শুনিয়া সীতা নিশ্চিন্ত হইলেন যে, বাম নিহত হয়েন 

গা । 

এমন সময়ে সিংহনাদ-সম বাম-পক্ষীয় ভেবী-নিনাদ শুনিয। সীত। হর্ষ- 

প্রাপ্থু ও লকঙ্কাবাপাগণ ত্রাসিত হইলেন । 

সনুল শলভ্ভ 

এদিকে র।ম-পক্ষ হইতে বিভীষণ তীভার মন্্ি-চতুষট্নকে গোপনে লঙ্কায় 
পাঠাইয়৷ রাক্ষদ-পক্ষের সৈম্ত-সমাবেশের সংবাদ আনাইয়! রামকে 

জানাইলেন্ত। বিভীষণ কহিলেন_ সেনাপতি প্রহস্ত পূর্ব-্বাবে, মহাপার্থ 
ও মহোদর দক্ষিণ-দ্বাবে, ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম-্বারে এবং স্বয়ং রাবণ উত্তর-দ্বারে 
অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বছ-সংখাক অস্ত্রধারী 
বাক্ষম বিস্তমান। 

এই বলিয়। বিভীষণ খী-সব রাক্ষসদিগের পরাক্রমের কাহিনী রামকে 
গুনাইলেম। রামও তদমুসারে নিজ-পক্ষের সৈন্য-সমাবেশ করিতে উদ্ভত 
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হইয়। নীলকে পূর্ধ-দ্বাবে প্রহস্তেব প্রতিযোদ্ধা হইতে, অঙগদকে পক্ষিণ-দ্বাবে, 

মহাপার্থ ও মহ্বোধবেব প্রতিমো্ধা হইতে, এবং হনুমান্কে পশ্চিম দ্বাবে 
ইন্দ্রজিতের প্রতিযোদ্ধ। হইতে আদেশ কখিয়া, লক্ষমণেব সঠ্ত নিবে রাখণেব 

প্রতিযোদ্ধা-স্বর্ূপে উত্তব-দ্বাবে অবস্থান কবিতে লাগিলেন। ন্ুগ্রীন, 

জান্ববান্ ও বিভীষণেব জন্য মধ্য-গুল্মে অবস্থানেব ব্যবস্থা হহঁল। বাম আর৪ 
কহিলেন- কোন বানব যেন মন্গন্ব-বপ ধানণ নাকবে। বানব-ন্ধূপ 

ধাবী সৈনিকই আমাধেব অণধ্য, এ কথা স্কথিব বিল । যে বাক্ষস বানর ' 

বপ ধাবণ কবিয়া আমাদেব সেন! মধো প্রবেশ কৰিবে, সে তৎক্ষণাৎ বধা 

হইবে। আমি, লক্ষণ, বিভীষণ ও তীভাব অমান্তা-চতুষ্টয়, আমরা এই 

সাত জনে মন্ুষা পে যুদ্ধ কবিব। তন্ন মনুষ্য-ব্ূপী মাত্রেহ আমাদেব 

বধা। এইকপ 1বধানার্দি কবিষা বাম লঙ্কা অভ্যন্তব-ভাগ ধশনার্থ 

স্গ্রীব ও বিভীষণাপিব সহি স্থবেল-পববতে 'আবোহণ কবিয়া, ত্রিকৃট 
পব্বতোপরে অবাস্থত শিশ্বকন্মাব নিল্সিত মনোহখা লকঙ্কা-পুরী দেখিতে 

লাগিলেন। ন্ধ্স্ত গোপুব-নামক স্থানে বাধণকে ধর্শন কখিয়। ম্গ্রীব 

তৎক্ষণাৎ সেই পর্বত-শ্রঙ্গ হইতে উল্লম্ষণ পূর্বক বাবণেব সন্মুখীন হইয়া 

ঠাহাকে কভিলেন_-তে নিশাচব! আমি বামেব পাস। তোমাকে 

্বন্ব-সুদ্ধে আহ্বান কবিতেছি। ্থুগ্রীব এইরূপ কহিলে, উতয়ে ছন্দ-যুদধ 
মাবন্ত হইল। স্তগ্রীব বাবণকে ব্যতিব্যস্ত ও পরািত কবিয়া৷ আকাশ- 

পথে সুবেল-পর্বত-কুটে প্রতাগত হইলেন । স্র্ীবেধ বীবত্ব দেখিয়। রাম 
অতান্ত সন্তুষ্ট হহলেও, তিনি সুগ্রীবকে ভবিষ্যতে এমন ছুঃসাহসিক কনে 

প্রবৃত্ত হইতে বাবণ কবিলেন। | 

বামেব আদেশ্-মত লঙ্কাব দ্বাবে-দ্বাবে বানব-সৈন্য সন্নিবেশিত হুইণে, 
বাম বুদ্ধাবন্তেব পূর্বে অঙ্গদকে দূত-রূপে বাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন 

এবং রাবণকে এই কথা বলিতে বলিলেন €ষ, যদি 'তিনি বস্তা স্বীকার 

করেন, তবে আর কোন কথাই ন্বাই। নতুবা'যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে তাহার 
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বনাশ অনিবার্ধ্য। বাবণ পক্ষী হইয়া জগন্সক্স ভ্রমণ করিতে থাকিলেও 

মের শব এড়াইতে পারিবেন না । 
'অঙ্গদেব মুখে প্রগল্ভ বার্তা শুনিয়া রাবণ ক্রোধ-বশে অঙ্গদকে বন্ধন 

গরিতে আদেশ দিলে, রাক্ষসেব! তাহাই করিতে থাকিল। তখন সেই 

1ক্ষলগণ-সমেত অঙ্গদ আকাশে উৎপতিত হইলে, তাহাবা ভূমিতলে পতিত 

ইল. পরাক্রমী অঙ্গদ এক প্রাসাদ ভগ্ন কখিয়। স্বস্থানে প্রস্থান কবিলেন। 

ইভাব পর উভয় পক্ষে বীভিমত বুদ্ধ/রস্ত হইল। ইন্ত্রঞিতেব সহিত 
সঙ্গণ, গ্রজজ্বেরর সহিত বানর সম্পাতি, জন্ুমালীর সহিত হুনুম।ন্ এবং 

মত্রত্-নামক রাক্ষসের সহিত বিভীষণেব ঘোরতব যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং 

মন্যান্ বানর-সেনাপতিগণ, রাক্ষন-সেনাপতিদ্দিগেব সহিত তুমুল বুদ্ধ আবন্ত 

কবিলে, প্রধানতঃ রাক্ষপগণই বানর-সৈম্ত কর্তৃক বিমখিত হইতে থাকিল। 

রুমে দ্িবাবসানে নিশা-ব্দ্ধেব আবন্তভ হইলে, অন্ধকাবে বানরগণ রাক্ষল- 

ন্রমে কত-যে বানরগণকে এবং রাক্ষলগণ বানব-ভ্রমে কত-ষে বাক্ষস- 
শণকে আঘাত কবিতে গাকিল, তাহা গণনাৰ অতীত । রাম-লক্ষষণও 

সেই নিশা-রণে আসাধাব৭ কৃতিভ দেখাইতে থাকিলেন এবং অঙগদ 

ইন্্রজিতের সারথি ও অশ্বগণকে নিহত কবিলে, ইন্দ্রজিৎ অলক্ষিত থাকিয়া 

নাগময়-শববন্ধে বাম-লক্ষ্ণকে বন্ধন কবিলেন এবং সেই অবস্থায় ইন্দ্রজিৎ 

ঠাহাদিগের উপর শর-বর্ষণ করিতে থাকিলে, ভ্রাত্-যুগল মৃত-প্রায় “হইয়। 
ধবাশায়ী হইলেন। তখন রাক্ষপগণ রাম-লক্ণকে ' নিহত তাবিষ়৷ 

মহোললামে পুর-মধ্যে প্রবেশ কবিল এবং ইন্ত্রজিং পুব-মধ্যে এই বার্ড 

নিবেদন কবিলে, রাবণ রাম-তয় হইতে শ্ান্তিলান্ড করিয়া, হর্য-সহকারে 

যুদ্ধ-বার্তী শুনিতে লাগিলেন। পবে, তিনি ইন্দ্রজিংকে বিদায় দিয়া 

মীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত বাক্ষদীগণকে ডাকাইয়া৷ কহিলেন-_কুমার 
ইন্তরজিৎ-কর্তৃক রাম ও লক্ষণ, উভয়েই নিহত হইগ্গাছেন। তোমর! 

সীতাকে, পু্পক-রথে লইয়া তাহ! দেখাইক্া! আন। 
২ 
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রাক্ষমীদিগের সহিত রণস্থলে গি্না, সীত| দেখিলেন--অসংখ্য বানর- 

সেনার মৃতদেছে রখস্থল সমাকীর্ণ এবং কতকগুলি বানর রাম ও লক্ষণে 

অচেতন-দেহ বেষ্টন কবিক্ন। বসিয়। রহিয়াছে । এট দেখিয়। সীতা বিলাপ 
করিতে থাকিলেন--পঙ্ডিতগণ আমার ভাগা-গণন। করিয়াছিলেন যে, 

আমি পুত্রবতী ও অবিধবা হইব। হায়! আজ তাহাদের গণনা মিথ্য! 

হইল! যাজ্জিকগণ আমাকে বজ্ঞকাবী রামেব মভিষী বলিয়া নিদ্দে 
করিয়াছিলেন, তাহ।ও মিথা। হইল! আমাব 'মঙ্গের যে-সব লক্ষণ 

দেখিয়া, পণ্ডিতের আমার মৌভাগা গণনা কনিয়াছিলেন, আমাৰ 

পাণিতলে ও পদতলে সেই পল্ম-চিহ্ন সকল এখনও বর্তমান। তবু আজ 

আমাব বিষম হুরাগা উপস্থিত হইল! যে-সব চিহ্ন স্ত্রীলোকের অলক্ষণ 

নির্দেশ কবে, আমাব দেহে তাভাব কোনটাই নাই । তবু আজ আর্মি 

বিধব। হইলাম ! বোধ হয়, পদ্ম-চিহ্ুগুলি আমাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া 

থাকিবে । আহা! সেই তপস্থিনী স্বশ্রব কথা 'ভাবিলে জদয় বিদীর্ণ হয়,_ 

চতুর্দশ-বর্ধ সমাপ্ব হইলে, তিনি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাব দর্শন পাইবেন 
বলিয়া দিন গণন। করিতেছেন! 

সীতা এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, শভ্রিজট! তীহাকে সাস্তবনা- 

বাক্যে কহিল-_দেবি! তুমি মাশ্বস্তা হও । বাম ও লক্ষণের দেতে 

ভীবিত্ব-লক্ষণ বর্তমান। তাহার। মোহ-গ্রাপ্ত হইক্সছেন মাত্র। তৎ- 

পরে তাহারা সীতাকে পুররায় অশোক-বনে লইয়া গেল। 

এদিকে রামের মোহ অপনোদন হইলে, তিনি লক্ণকে "্মচেতন 

দেখিয়া! কাতর হইলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন,-_যদি 

লক্ষণের মত ভ্রাতাকেই হারাইলাম, তবে আব সীতাব উদ্ধারে 

প্রয়োজন কি? দেশে-দেশে অন্বেষণ করিলে সীতার ন্তায় নারী পাওয়া 

যাইতে পারে, কিন্ত লক্ষণের যত ভ্রাতা কোথাও পাইব না। 

হায়! আমি লক্মণকে চারাইয়া অযোধ্যায় কেমন করিস্বা ফিরিব? 
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হমিত্রা মাতাঁকেই বা কি বলিয়। প্রবোধ দিব ? হায়! আমাকে ধিকৃ ! 

* বিভীষণও লক্ষ্ণকে অচেতন দেখিয়া বনু বিলাপ করিতে থাকিলে, 

সগ্রীব কহিলেন যে, গরুড়ের অধিষ্ঠান হইলেই, রাম-লক্্ণ নাগ-পাশ-বন্ধন 
ইতে মুক্ত হইবেন) 

্থষেণ কহিলেন যে, ক্ষীরোদ সমুদ্র-তীর হইতে সমন্্ীব-করণী ও 

বিশল্য-করণী এই ছুই ষধ দানিপে, তাহার প্রম্নোগে লক্ষণের চৈতন্ত 

সম্পাদিত হইবে। 

এমন সময়ে অকন্মাৎ বিমান হইতে গরুড় আলিয়া উপস্থিত হইলেন। 

তখন গরুড়ের স্পর্শে বাম-লক্্ণ নাগ-পাশ-মুক্ত হইয়া! পুনরান্ন স্থস্থ হইলে, 
বানর-কটক আনন্দধবনিতে পরিপুরিত হইল, গরুডও বামকে নিজ 

পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক স্ব-্থানে প্রস্থান করিলেন । 

এদিকে বানব-কটকেব আহলাদধ্বনি শ্রবণে আশ্চধ্যান্বিত হইয়া, 
বাবণ সচিববৃন্ধকে কাবণ জিজ্ঞান। করিলে, বাক্ষসগণ প্রাকারোপরে 

উঠিয়া দেখিয়া আমিল এবং নিবেদন করিল যে, বাম ও লক্ষণ উভয়েই 

নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়। স্বচ্ছন্দে বানবগণ-মধো বিরাজ করিতেছেন । 

এই শুনিয়া, রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়! সেনাপতি ধুত্াক্ষকে যুদ্ধে যাইতে 

আজ। দিলেন। ' 

রাবণের আদেশে ধৃত্রাক্ষ যথেষ্ট রাক্ষস-সেন! লইয়া হুনুমান্-রশি-হ - 

পশ্চিম-ছ্থার হইতে যুদ্ধারত্ত করিল। ঘনুক্ষণ তুম্রাক্ষ প্রবল-পরাক্রষে 
ুদ্ধ করিয়া! অবশেষে হনুমানের হস্তে নিহত হইলে, অবশিষ্ট সেন! পুব-মধ্যে 
প্রবেশ পূর্বক রাবণকে পরাজয়-সংবাদ জানাইল,। 

ধুত্রাক্ষের নিধন-বার্ত শ্রবণে, রাবণ বজ্দংঘ্্কে বুদ্ধের আদেশ প্রদান 
করিলেন। তদনুমারে বজ্সদং& লমবে প্রবৃত্ত হইল এবং বহুক্ষণ নিপুণ 
তাবে যুদ্ধ কত্িয়াও পরিশেষে অঙগদের খড়গ ছিন্ন-মত্তক হইলে, রাক্ষদ-সেন' 
জন্কায় কিনিয়! গেল। তখন রাবণের' আদেশে অকম্পন যুদ্ধ-যাত্র। করিয়! 
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বীব-দর্পে বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলে, হনুমান একটা বৃষ্ষ 
উৎপাটন পূর্বক অকম্পনের শিবে প্রচণ্ড আঘাত করিরা তাহাকে ধবাশায়ী 
করিলেন। তখন রাক্ষস-সেনা পুনবায় লঙ্কায় প্রবেশ কবিল। 

তখন রাবণ রাক্ষস-বীর 'প্রহস্তকে উৎসাহিত কবিষ়া বুদ্ধে প্রবণ 

করিলে, পুর্বব-প্রেরিত রাক্ষন-সেন/পতিগণ রণস্থলে যে গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
প্রহস্তও নীণেব হস্তে শিলাঘাতে সেই গতি প্রাপ্ত হইলে, রাক্ষসগণ রণে 

ভঙ্গ দিয়! বাবণকে জানাইল। 

বাবংবার এইরূপে অসংখ্য বাক্ষস-সেনা-সহ মভাযোদ্ধ! বাক্ষস-সেনাপতি- 

গণ নিহত হইতে থাকিলে, বাবণ ক্রোধে অধীব হয় নিজেই যুদ্ধে যাইতে 
উদ্ভত হইলেন এবং ইন্দ্রজিৎ, মনোদব, পিশাচ, ত্রিশিবা, কুস্ত, নিকুন্ত 

ইতা।দি পনাক্রান্ত বীবগণও ষৃদ্ধার্থ তাহার সঙ্গে চলিলেন | মহাড়ম্বৰে 

বাক্ষদদিগেব এই বিরাট-বাহিনীকে আসিতে দেখিসা বাম জিজ্ঞান্থ 

হইলে, বিশ্বীধণ একে-একে বাঁবণ ও ন্তান্ত সেনাপতিগণেব পরিচব 

প্রদান করিলেন। বাবণেৰ প্রণীপ্ত তেজঃপুঞ্জ দেখিযা, বাম ভূয়সী 
প্রশংসা না করিনা! থাকিতে পাবিলেন না। বে, উর পক্ষে তুমুল যুদ 

হইতে থাকিল। বাক্ষসপক্ষ কর্তৃক বিস্তর বাণর-সেনা নিপীড়িত ও 
পাতিত হইতে থাকিণে, বামেব অনুমতি লইয়। লক্ষ্মণ সমরে প্রবৃত্ত 

হইলেন। কিন্ত হনূমান্ লক্্ণকে নিবাবণ কবিয়া! নিজেই রাবণের সহিত 
যুদ্ধ আরম্ভ কবিলেন। "তখন রাবণ হুনুমানকে এক বিষম আঘাে 
সংজ্ঞাহীন কবিদ! নীলেব প্রতি ধাবিত হইলেন এবং আপ্রের-মসন্ত্র ছ্বাবা 

নীলকে বিসংজ্ঞ করিলেন। অতঃপর রাবণ লক্ষণের প্রতি শরত্যাগ করিতে 
থাকিলে, লক্ষ্ণও নিজেব রণপ-কৌশল দেখাইতে ক্রটী করিলেন না; 

অবশেষে রাবণ কিছুতেই লক্ষ্ষণকে পরাক্ধিত করিতে "না৷ পারিয়া, ব্রচ্ছদত 
অমোঘ শক্তি-বাণ ত্যাগ করিলে, লক্ষণ বহু চেষ্ট। করিয়াও তাহ! প্রতিহত 
করিতে পারিণেন না। তখন (সই শব্কি-বাণে আহত হইদগা লক্ষ 
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তৎক্ষণাৎ অচেতন হইস্বা পর়িলেন। পক্ণেব অবস্থা দর্শনে হুনুমান্ 
বাবণের বক্ষঃস্থলে এক বজ্রমুক্তি গ্রয়েগ করিলে, তাহাতেই বাবণ কাতর ও 
ধ-চ্যুত হইয়। ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন এবং ভাহাব মুখ, নালিক! 'ও কর্ণ 

হইতে প্রচুর বক্তআব হইতে থাকিল। 'এই অবসবে, ভনুমান্ লক্ষণকে 

টন্তোগন পূর্বক বাম-সমীপে লা গেলেন । 

এদিকে হনুমানের বজ্রমুষ্টি-মোহিত রাবণ পুনবায় যুদ্ধাথী হইয়! বথা- 

'বাহণ কবিলেন বেখিয়।, বাম ক্রোধে তাহাব প্রতি ধারিত হইতে 

নাহিলে, হনূমান্ তাহাকে পুগ্ছে করি! ভ্রুতবেগে বাধণের সম্মুখীন হইলেন। 
তখন বাম-রাৰণে যুদ্ধ হইঠে গাকিলে, বামের এনে বাবণ শীগ্রই হীনবল 

2ইয়। পড়িলেন এবং তাহার ভশ্ত হইতে ধনু স্থপিত হইয়া পড়িল। তখন 

বাবণেব মুকুট ছেণন কবিয়। বান তাহাকে কহিলেন,--বাধণ ! তুমি বীর- 
কর্ম কবিয়! অতাস্ত ক্লান্ত হইয়া, এ অবস্থায় তোমাকে বধ কবিতে ইচ্ছা 

করি না। তুমি গৃহে গিয়া বিশ্রাম-লাভে নুস্থ হও । পুনরাম্ধ খন যুদ্ধার্থে 

আসিবে, তখন আমার পবাক্রমেব সমাক্ পবিচয় পাইবে। 

সেদিনকাব মত বাবণ ঠাশাই কবিলেন। 

সুক্ভক্্প-ম্বঞ্ 
রামেব সহিত যুদ্ধে রাবণেব দর্প-চুর্ণ হইলে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন-- 

্বামি যে কঠোব তপন্ত! করিয়াছিলাম, এখন মনে হইতেছে, তাহ। -সম্পৃ্ 

বিফল হইল। আমি দে-দানব-যক্ষ-রক্ষেব আবধ্য হইবার বর প্রার্থন 

করায়, ব্রঙ্গ। তাহাই দিগ্লাছিণেন। তখন আমি মনুষ্যকে *গ্রাহ্থোর মধ্যেই 

জ্ঞান কবি নাই। এখন দেঁখিতেছি, মনুষ্য হইতেই আমার বিষম ভয় 
উপস্থিত হইণ। ইক্ষাকু-বংশীয় অনরণ্য আমাকে খলিয়াছিলেন যে, "ই 
ংশেরই একজন ঘআঁমাকে রখে নিহত করিবে । এখন আমার বোধ 

হইতেছে, এই রামই সেই মনুষা। আমি যখন বেদবতীকে ধর্ষণ করি, 
তখন মে আমাকে শাপ দিয়া প্রাণত্যাগ :কবে। এখন আমার বোধ 
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হইতেছে, (সই বেদবত্তীই সীতা-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । এইরূপ চি 
করিতে-করিতে রাবণ কুস্তবকর্ণকে যুদ্ধে প্রবণ কর৷ স্থির করিলেন । ি 

কুন্তকর্ণ ব্রজ্মার বরে ছন্ন মাস নিদ্রাগত থাকিয়া, একদিন মাত্র জাগবিত হ্য 
সম্প্রতি কুম্তকণ নম্প দিবস মাত্র |নদ্রাগত হইয়াছে । কিন্তু রামকে নি 
করিবার জন্ত আমি কুস্তকর্ণকেই বণে প্রেরণ কবিতে চাই । মত: 

অকালেই তাহান নিত্রাভক্ষ কর! হউক্। 

রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ নানাবিধ শব্াড়ম্বব করিয়। কুস্তকে 

নিদ্রাভঙ্গ কবিলে, তিনি জাগবিত হইয়া বাবণেব পবাভব-স্থচক বার্। শ্রব 

আশ্চর্যযান্থিত হইলেন এবং প্রচুর মদ্ত-পানান্ছে রাবণেব নিকটে গমন এ 

তাহার আদেশে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। 

কুম্তকর্ণ সমবে অবতীর্ণ হইলে, বিভীবণ বামের কাছে কুস্তকর্ণেব বীৰ 
কাহিনীর পরিচয়ে ক্িলেন_ রাবণেব ভ্রাতা এই কুস্তকর্ণই যুদ্ধে যম 
ইন্্রকে পরাজিত কবিয়াছিল। বাবণ বব-প্রভাবে বলী, কিন্তু কুস্ত- 

নিঞ্জেই অসাধারণ তেজস্বী। উহার দেহও বেরূপ খিবাট্, ক্ষুধাও তেঃ 
অলাধাবণ। ক্ষুধার বশে কুস্তকর্ণ গ্রতিদ্দিন বন্ছ প্র! ক্ষন করিতে থাবি 

প্রজাপতি ধর দিয়াছিলেন নে, কুস্তকর্ণ ছয় মাস নিদ্রায় অচেতন থাবি 
একদিন মাত্র জাগরি5 হইবে। কুম্তকর্ণের বান্থবলেণ কথ! কি বলি 

মে ইন্জ্রেন সহিত যুদ্ধে প্ররাবতের দত্ত উৎপাটিত করিয়।, ভাহাব আ 

ইন্ত্রকে পীড়িত কবে। রাবণ বিপরগ্রস্ত হইয়াই অকালে উহাব নিদ্রা 

করাই! উহাকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন। 

বিভীষণের কথা শুনিয়া, সেনাপতি নীলকে আহ্বান পূর্ব্বক'রাম ক 
লেন_ ভুমি প্রচুর খৈল-শৃঙ্গ, বৃক্ষ ও শিলা সকল সংগ্রহ পুর্বক বুহ রঃ 
করিয়। প্রস্তুত থাক । নীল সৈম্তগণকে রামের অনুশাসন জ্ঞাপন করি 

অন্তান্ত সেনাপতির সহিত পুব-দ্বারে অবস্থিতি করিতৈ থাকিলেন। 

কুম্তকর্ণ রণে প্রবেশ কবিলে, তাহার বিপুল দেহ ও ভরঙ্কর সুষ্ত্রি দু” 
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|নবেব। ছত্রভঙ্গ হইয়া! ইতস্ততঃ পলারন করিতে থকিল। পবে, অঙ্গদের 
ক্যে ভাঙার! আশ্বস্ত হইয়। স্থিব হইলে, রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল 
ন্তকর্ণের সহিত যুদ্ধে অঙ্গদ নির্জিভ হইলে, কুস্তকণ শৃল গ্রণ পূর্বক 
গ্রীবের প্রতি ধাবমান হইলেন। তথন স্সগ্রীব কুস্তকর্ণেব প্রতি এক 

শল-শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, উভা তাঁহাব দেহে পড়িয়া! তগ্ন হইয়া গেল। 
খন বাঁক্ষস-বীব ক্রোধভবে স্ুগ্রীবেধ প্রতি ভীষণ শূল নিক্ষেপ করিলে, 
নূমান্ অকন্ম।ৎ আসিয়া এবং '্র শুল ভগ্ন করিয়! কুস্তকর্ণকে, আরও 
দ্ধ করিয়। ভুলিলেন। অবশেষে কুস্তকর্ণ এক শৈল-শুঙ্গ দাবা এমন 

বে স্ুগ্রীবকে আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই নুগ্রীবেব মুচ্ছ1 
ইল। তখন পর্বতাক্কৃতি কুম্তকর্ণ অচেতন গ্ুগ্রীবকে উত্তোলন পূর্বক 
মুব-মধ্ো প্রবেশ কবিলেন। 

কিয়ৎঙগণের মধ্যেই স্ুুগ্রীৰ সংজ্ঞা লাভ কবিয়া দেখিলেন যে, তিনি 

ুস্তকর্ণেব ভূজবদ্ধ হইয় লঙ্ক। মধ্যে আনীত হইয়াছেন । মুহুর্ত-মাত্র চিন্তা 
করতঃ বানর-রাজ তাহার বজ-নথ দ্বারা! দহন! কুস্তকর্ণের কর্ণযুগল এৰং 

ন্তত্বাবঝ। নাসিক! ছিন্ন এবং দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, কন্দুকবৎ ক্ষিপ্র 

উৎপতনে স্বীয় কটকে উপস্থিত হইলেন । 

বানর কর্তৃক লাঞ্ছিত, ছিন্ন-নাসা, ছিন্ন-কর্ণ ও শোণিভার্কলেবব 
কর্ণ লজ্জায় রাবণ-সমীপে না গিয়া, এক মুধগব গ্রহণ পূর্বক পুনবায় রণে 

বশ করিলেন । প্রচণ্ড ক্ধায় গীড়িত ও জ্ঞানশৃন,কুস্তকর্ণ সন্ম,খে যাহাকে 

ঠাইলেন, আহাকেই ভক্ষণ করিতে থাকিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপার 

বিশ্মিত হইয়া লক্ষণ রামকে কহিলেন-_মহাবাজ ! কুস্তকর্ণের 

বাগ্রির নিধর্শন দেখুন। সে শক্র-মিত্র-নির্বিশেষে বানর :ও বাক্গম 

ভয় দৈন্তই প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া! ফেলিতেছে। 
সমর-ক্ষেত্রে এইরপে সৈল্ত-ক্ষয 'করিতে-করিতে কুস্তকর্ণ লক্ষাণকে 

দর পূর্বক রামের দিকে ধাবিত হইতে থাকিলে, রাম. ধুর্বাণ লইয়া 
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কুস্তকর্ণকৈ কিলেন- কুগ্তকর্ণ! আমাকেই তুমি বাক্ষস-ধবংসকাবী রাম. 
বলিয়া জানিবে। আজ আমাব হস্তে তোমার নিস্তার নাই । 

রামের উক্তি শুনিদ্না সেই ভীষণাক্কৃতি রাক্ষস-বীব উত্তব করিলেন-__ 

তুমি আমাকে জনস্থানের কবন্ধ, খব বা মাবীচ বলিয়া ভাবিও না। দ্ামি 
কুস্তকর্ণ। এই দেখ 'আমাব মুদগব ! 

তখন বাম কুম্তকর্ণেব 'প্রতি অঙশ্্র বাণ-্ঞাগ কবিতে থকিলেও, 

কুস্তকর্ণ তাভাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না । বামকে আঘাত কবিবার জন্য 

কুম্তকর্ণ এক শাল-বৃক্ষ উত্তোলন করিলে, 'এক অস্থরসুক্ত বাণ দ্বাবা রাম এ 

রাক্ষসের হস্ত ছেদন করিলেন। বিশাল বুক্ষ-সমেত সেই ভস্ত ভূপভিত 
হওয়ায় বু বানব বিন এবং অবিলম্বে অন্ঠ বাণে কুন্তকর্ণেব মন্তক ছিন্ন 

হইলে, তাহার পতনে লঙ্কাব উচ্চ প্রাচীব ভ্ ভইয়া গেল। কুস্তকর্ণেন 

বিবাট দেহ সাগনে পতিত ও নিমগ্ন ভইল। 
আন্তিক্ান্লাকি-ম্বঞ্জর 

রাক্ষদগণ বাধণকে সংবাদ দিল-_মহাবাজ ! কালান্তক-সদৃশ কুন্তকর্ণ 

সমরে কিছুক'ণ বিক্রম প্রদর্শন ও বানন ভক্ষণ কনিয়।, 'অবশেষে বাঁম-কর্তৃক 

নিহত হহয়াছেন। তীাভাব নাসা-কর্ণভীন মুগ লঙ্কান ছ্বাবদেশে পতিত 

হওয়ায় সে দ্বাব রুদ্ধ হইয়াছে । 

এই সংবাদ শ্রবণে বাবণ বিধঞ্জ-হৃদনধে ভ্রাতাব জগ্ত এই বঞ্িয়া বিলাপ 

করিতে থাকিলেন-_হাম্ন ! বজ যাহাকে ভেদ কবিতে পাবিত না, সেই বীণ 

'সাজ মন্ুষ্যেব শরে প্রাণতাাগ করিল ! কুম্তকর্ণ আমার দক্ষিণ-হম্ত-স্বরূপ 

ছিল। হায়! বিভীবণের শুভ-বাক্য আমি শ্তনি নাই, আজ তাহাবই 

ফল ফিল! 

রাবণ এইরূপে শোক-খিহ্বল হইলে ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবাস্তক, 

নরাস্তক, মহোদব, মহাপার্থ গরড়তি রাক্ষস-বীরগণ উৎমাহ প্রকাশ পূর্বক 
রাবণকে যেন পুনর্জীবিত করিয়া দৃদ্ধে গমন করিল এবং উতয় পক্ষে বুদ্ধ 
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হইতে থাকিলে, অঙ্গদেব মুষ্টি-প্রভাবে নরাস্তকেব বক্ষ ভগ্ন হখয়ায় নবাস্তক 

গতাশ্ব হইল ॥ তৎপবে ভনুমানেব মুষ্টাঘাতে দেবান্তকেব মস্তক চুণ হইলে, 

চক্ষুদ্বপ্ন নির্গত ও ভিহ্বা বিলম্বিত কবিয়৷ দেবান্তক প্রাণত্যাগ কবিল। 

পৰে নীল কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শৈল দ্বাবা মহোদবেব প্রাণান্ত হইলে, হনূমান্ 

ত্রিশিবার সভিত সুদ্ধ করিতে-কবিভে শাণিত অসি দ্বাধা তাভাব মস্তক ছেদন 

ববিলেন । মভাপার্খবও খবন্েের হন্তে স্ীয় গণাঘাতে গতপ্রাণ হইল দেখিয়া, 

মৃতিকায় বথাবোহণ পূর্বক সিংহনাদ কবিতে-কবিতে যদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর 

£ইল। অতিকায়েব বীব-মুর্তি ও সাজ-সজ্জা দেখিয়। বাম বিভীষণেব 

কাছে উহাব পরিচষ জিজ্ঞাস! কবিলে, বিভীষণ কহিলেন-_অতিকার ধান্ত- 

মাপিনীর গর্ভ-জাত, বাবণেব বীব পুন্র, শপস্তায় ত্রহ্গাকে তুষ্ট কৃবিয়া, মনেক 

মমোঘ অস্ত্র লাভ করিক্াছে এবং সে-সকলেব প্রম্নোগেও সবিশেষ নিপুণ । 

মততএব সহ্বব ইহার বিনাশসাধন আবশ্তক। এ দেখুন, আতিকাধ 

শাসিয়াই বানব সংভাবে প্রবুত্ব হইয়াছে | 

অতিকায় বানব-সৈম্ত ধিতাডিত করিতে-কধিতে বামকে লক্ষ্য কবিয়া 

কহিল-_আমি প্রাকৃত যোদ্ধান সহিত যুদ্ধ কবিতে চাহি না। আমি 
মদ্ধার্থ প্রস্তুত । যদি কাভাবও যুদ্ধেন ইচ্ছা বা শুক্তি থাকে, সে আমাৰ 

সহিত যুদ্ধে অগ্রসব ভউক। 

অতিকায়েব এইবূপ গব্বিত 'আহ্বানে ক্রুদ্ধ লইয়া! লক্ষ্মণ ধনুব্বাণ গ্রহণ 

পূর্বক তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কাবণ-নন্দন কুঁমাব অতিকায় 

গক্মরণেব সভিত মুদ্ধে কিছুকাল কৃতিত্ব দেখাইয়া, অবশেষে লক্ক্পণেব অগ্গি-প্রদীপ্ত 
পাঁণ প্রতিধোধ করিতে পাবিল না । সেই বাণেই ,অতিকায়েব কিরীট- 

ত্য মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল । যথা-সময়ে এই সংবাদ 
শ্ববণে রাক্ষল-রাজ হতাশ ভইয়া' ভাবিতে লাগিলেন ঘুত্রাক্ষ, অকম্পন, 

গ্রতস্তাদি লঙ্কার প্রবীব যোদ্ধগণ, অপবাজেয় কুস্তকর্ণ, এ সকলেই একে-একে 
নিত হইস্বাছে! ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও রাম-লক্ণ মুক্তিলাভ 

হত 
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কবিয়াছে ! আমাব বীব পুরুগণ৪ 'একে-একে প্রাণ বিসর্জন কবিতে 

থাকিল। নাবণ এইবপ চিন্তা কবিতে-কবিতে পুবী-বক্ষণে সমধিক সাব- 

ধানতাঁ আদেশ কিক! বিষঞ্ন মনে স্বীয় আলয়ে প্রবেশ কবিদেন | রাবণকে 

এইরূপ চিন্তা-বাকুল দেখিয়া, ইন্্রজৈিৎ কহঠিনেন-বাক্ষস-নাথ ! আমি 

বর্তমান থাকিতে 'আপনিন শঙ্কাকৃণ ও বিহ্বণ ১ইতেছেন কেন? 'আপনাৰ 

চিন্তা দূব কনিবাব নিমিন্ আমি প্রতিজ্ঞা কবিতেছি, আমি এখনই যুদ্ধে 

গমন কবিয়া বাম ও জস্মসণেব প্রতি আমাব শবেব অব্র্থত। প্রম'ণ কবিব। 

এই বণিয়া ইন্দর্গং মুদ্ধসচ্জা কবিষা বহির্গহ ভঈলেন। সংখ 

রাক্ষল-সেনা! নানাবিপ অস্ত্র ধাবণ-পুন্নক তীভাখ সঙ্গে গমন কবিল। 
নিকুস্তিলা-বন্্র।গবে গিষ। ইন্রদিত তাভাব ইষ্টদেব "গ্রিন পুজা ও হোম 

দমাপনান্থে যৃদ্ধে অবঙার্ণ হইলেন এবং নিদ্দে অলক্ষিত থাকিয়া! শরজানে 

রণ-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন কপিম! ফেগিলেন । এই অলক্ষিত যোন্ধান সভি' 

কিরূপে যুদ্ধ কব যায়, বাম এ সনম্যাব সমাধান কিনে না পানিষ। স্থিব 

কবিলেন,_নে পৈধবলে ইন্দ্রজিহ বশী, সেই পৈণকে শ্বীকান কবিষ। ললযাই 

এখন আমাদেব কর্ভবা। আহথব এল আমন ইন্দ্রজিৎ কততকি বাণ, 

হইয়া ও, মজ্ঞানবৎ প[55 ৬ইশা খ!কিব। ভাহাতে ইজজিৎ অনায়াসে 

বিজয়লক্ষা গা কশিয। পুবে প্রবেশ কৰিবে ৷ এঠ স্থিব করিয়া বাম ও 
পক্ষমণ অচ্তানবৎ পডিন্ন! বভিলেন । ভ্রাড়ছ্যকে অচেতন দোিয়া ইন্দ্রটিং 

সিংহনাদে সমবক্ষে তায।গ কবিষ। পুব-প্রাদেশ এবং পিভাকে বিজয়-বার্তা 
ক্পন কবিলেন। 

এদিকে রাম ও লক্ষ্পণকে অচেতন দেশিয়। ম্গীবাদি ঝানরগণ মোঠ 

প্রাপ্ত হইলে, খিজ্ঞ বিভীষণ এই খণিয়া। ভাঙার ৭ঙ্কা দুব কবিলেন থে, 

বন্ধা-প্রদত্ত অস্ত্রের সম্ান-বক্ষার্থ রাম-লক্ষমণ ইন্দ্রজিতের অব্যর্থ বাপাঘাত 
সহ করিয়া অচেতন হইয়াছেন মাত্র । 

হনুষান্ তখন-নিভাষণূ্কে লক্ষে লইষ। অন্তান্ত খানরগণের তথ্য লইতে 



লঙ্া-কাণ্ ১৭৯ 

£লিলেন। ত্ীহাবা। দেখিলেন,-- স্থুগ্রাবদি বন্ছ সেনাপতি কুধিবাক্ত-দেহে 

দমবক্ষেত্রে মৃতবৎ পণিত বঠিয়াছেন। কেবল জান্বধান একটু চেতন 
ছিলেন। বিভীষণকে দেখিয়া ভিনি হনুমানেব অবস্থা ভিজ্ঞাসা কবিলে, 

নিভীঘণ কফিলেন_নার্ধা। "আপনি বাম-লক্মণেব অবস্থা জিজ্ঞাসা ন1 

কবিয়া এবং স্ুুগরীব 'ও মঙ্গদাদিব বস্থা। জিজ্ঞাসা না কবিয়া, কেনল-মাত্র 

*নুমানেব সংবাদ লইতেছেন ইহন উদ্দেত্ত কি? 

নুগ্রীবেব প্রশ্নে জান্ববান্ নুন কবিলেন__নন্ুমানে মামি সকলের 

মবন্থাউ আন্ুনব কবিতেছি । তবে বিশ্ষে কনিষা হনুযানেব কথা জানিতে 

দাঠিতেছি এইপন্টয যে, হনুমান্ কার্যযক্ষম থ!কিপেই আমাদেব সকলেবই 

মঙ্গল ভইবে । নতুবা, আগিকি।ন লঙ্কটে উদ্ধাৰ পাইবাব অনা উপায় 

দখিতেছছি না। এএভন্টঙ আমি ভনুমানেব কশল জানিতে ব্গ্র হইয়!ছি। 

এই সমষে হনুম।ন্ জাঙ্গবানেন সবীপবর্ভী ভইয়া নিজ নাম উচ্চাবণ 
পন্নক প্রণাম জানাহলে, জাশণান আশ্বন্ত হইলেন এনং হনুমান্কে কহিলেন 

--€হ বানন-পীব। তুমি অবিদন্বে হিনালয়ে গমন কব) সেখানে 

খষভ ও কৈগাস-শিখবদ্ধষেল মৃসাস্থিত সনজ্জন ওষপি পর্বত গেখিতে পাইবে | 

সখান ভইতে মুভসঞ্জীবনী, বিশ্াকবণী, লুবর্ণকবণী ও সন্দানকবণী, 

"্ট চবি জাতি ওবপি লইষা মাস । ই সব ওমধিব প্রযেগে মোহপ্রপ্ত 

বানবগণ প্রনজ্জাবিভ হইযা উঠিবে ৷ ভীম-পঝাক্রম প্রবজ্গম-বীব তৎক্ষণাৎ 

গমন-পুবর্বক ওষধি-পর্বতে উপস্থিত ভইলেন'। কিন্ত বাত্রিকালে এষধি 

নির্বাচন কবিতে অপাবগ ভওয়াস্র শুনুমান্ নেই পব্বন্-শঙ্গটী উৎপাটন- 
পুণ্বক বন কবিয়া 'আনিলেন। তখন সে-সব ওষধিব আজ্রাণে বাম- 
সক্মণ ও বানব-বীবগ্ণ সচেতন ও সুস্থ হইলে, হনুধান্ 'সেই শৃঙ্গ পুনরার 

বগাস্থানে বাখিয়া অসিলেন। 

এদিকে বানৰ-বল প্ররুতিস্থ .হুইলে, স্ুপ্রীব হনুমান্কে কহিলেন-_ 
প্রধান প্রধান রাক্ষদ-নীবগণ নিহত হইপ্জাছে। সুতরাং লঙ্ক/পুবী এখন 

ও 
পর 

৯ 
শন 
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স্থবক্ষিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। অতএব অগ্য নিশাকালে বানর- 

গণ উন্কাহস্তে লঙ্কায় প্রবেশ পুর্বধক সকল স্থল দদ্ধ করিতে থাকুক । 

স্থগ্রীবের আদেশে নিশাকালে অগণা বানবগণ লঙ্কা দগ্ধ কবিতে 
থাকিলেঃ বাক্ষস-রমণীদিগেব আর্তনার্দে চতুপ্দিক প্রতিধ্বনিত হয়! 
উঠ্ভিল। চাবিধিকে উচ্চ প্রাসাদোপম গৃহসকল প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিলে, 

সেই বাত্রিতে সমগ্র লঙ্কাকে পুশ্পিত-কিংশুক-পুর্ণ। বলিয়া বোধ হইতে 

লাগিল। মুক্ত অশ্ব-গজ-নকল মগ্রিনয়ে বিকট নাণ কবিতে-কবিত্ে 
উন্মত্তবৎ লঙ্কাব চত্রদ্দিকে ধাবিত হইতে থাকিল । কোথাও মুক্ত অশ্ব দর্শনে 

মাতঙ্গগণ ভীত হইবা পলাইতে থাকিল, কোথাও খা মাতঙ্গকে দেখিয় 

ভয়ে তুরঙ্গগণ পলাম্বন কপিহে লাগিণ। প্রজ্জালিত প্রাসাদ-শিখর- 

সকলেব অগ্নিশিখা সমুদ্রে 'প্রতভিনিথিত হইয়া নীল সমুদ্রকে লোহিত 

সমুদ্রেব আকাব প্রদান কবিল 'এবং লক্ষ-পক্ষ বাক্সধিগেব কোলাহলে 

দিক্মগুল ভীমণ নিন।দিত হইতে লাগিল! 

এইরূপ অগ্নি-কাণ্ড হইতে থাকিলে ক্রুদ্ধ বাবণেব মাজ্ছঞায় কুন্ত ও 

নিকুস্ত সেই বাত্রিনেই সৈম্তসমেত যুদ্গার্থ বণক্ষেত্রে গমন কবিল। তখন 

ন্টভয় পক্ষে ঘোবতন যুদ্ধ হইতে থাকিলে এবং কম্পন, শোণিতাক্ষ ও 

প্রজস্তনাদি বাক্ষন-সেনাপতিগণ গতাস্থ হইলে, কুন্ত অঙগদেব সহিত যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইল । এই যুদ্ধে বাণাহত হইয়। শঙ্গদ বিষম ব্যগিত 'ও মোহ 

প্রাপ্ত হইলে, বামেব আদেশে বানব-সেনাপতিগণ কুন্তেব প্রতি ধাবমান 

হইলেন। তখন স্ুগ্রীবেব সহিত কুন্ত বন্ুক্ষণ বান্ুবুদ্ধ করিয়| অবশেষে 

স্থগ্রীবের হস্তে নিহত হইল । তাভাব পবে হনুমানের হস্তে নিকুস্ত নিহত 
হইলে, রাক্ষসগণ মহাভীত হইয়া! পলায়ন কবিল। 

ইহার পবে রাবণেব আদেশে খবের পুত্র মকরাক্ষ বথারোহণে সৈহ 
সমেত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বহ্বাম্ফালন-পূর্ব্বক রামকে যুদ্ধে আহবাল 
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চবিগে, রাম তাহাব সহিত কিন্নৎকাণ মুদ্ধ কবিষ়! গাগ্রের অস্ত্র ঘ্বাব। মক- 
খন্সের প্রাণ নাশ কনিলেন। 

ইজ্হজিণ--০্বঞ্র 

মকরাক্ষেব নিধন-বার্দ| শুনির, বাধণ ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক উন্দ্রজিৎকেই 

্ার্থ গমন কবিতে মাপেশ কবিলেন। ইন্দ্রজিৎ মগাবিধি পুজা-হে।ম 

মাপন কবিয়! অুৃপ্তচব বথাবোশুণে মুদ্ধ কবিতে থাকিলে, বাম-লঙ্্ণ সেই 

মদৃপ্ত শক্রকে নাক করিতে পাবিপেন না । মথচ ইন্্রজিতের বাণে 

'হুসংখ্যক বানব বিনষ্ট হতে থাকিল। তখন বাম ও লক্ষ্মণ আশীখিষ- 

নদুশ-শন লকল বহুল পনিমাণে যাগ কবিবার আঁদসন্ধি কৰিলে, ইন্ত্রজিৎ 

শাহা বুঝিতে পাবিষা, ততগ্ষণাৎ পুবমধো প্রবেশ কবিলেন। 

কিছুক্ষণ পপে পুনবায় ইন্ছপ্সিৎ পশ্চিম -দ্বাধ দিব! নির্গত হয়া! বানব- 

'পগেব লমক্ষে উপস্থিভ হহতো, বানবেখা ধেখিল, তাহাব বথে মীতা বসিয়। 

মাছেন । উন্দ্রছিৎ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পুব্বক সীতাব কেশপাশ গ্রহণ 

ববিয়া, তাহাকে বধ কবিৰ'ব নিমিত্ত অমি উত্তোলন কবিলে, সীতা 

"বাম, বাম*্-ববে চাংকাব কাঁধ,ত থাকিল। ই5| দেখিয়! হনুমান্ ক্রোধে 

মধীর হইয়া, ইঙ্ জিতে এই পাপবুদ্ধিব নিন্দা করিতে থাকিলে, ইন্দ্রজিৎ 

পভিলেন__বে বানৰ ! স্ত্রীবধেব জন্য আমায় ছুর্বাক্য বলিতেছিস্, পকিস্ত 

বাম-যে তাড়কাকে বধ কবিক্লাছিল, ঠাহাব ফি? বুদ্ধেব সময়ে পক্রগণের 

পীডা-দায়ক কর্মছি করিতে হয। আমিও তোদের সন্ম্ে শীতাকে বং 

কবিব। 

এই বলিয়া ইন্ত্রাজিৎ তৎক্ষণাৎ অসির আখাছে সীতাব মুগ্ুচ্ছেদ 

কবিলেন দেখিয়া, বঙ্নব-নৈশ্ঠ ছত্রভঙ্গ-পৃর্বক চতুর্দিকে পলাম্ননপর হইল । 

পরে হনুমানের আশ্বাস-বাক্যে তাহাব! পুনবায় সমবেত হইয়া হনুমানের 
পশ্চাতে ধাকিয়! যুদ্ধ করিভে থাকিল। 'বান্রগণ কর্তৃক রাক্ষদ-বল ধ্বংস 
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হইতে দেখিয়া” ইন্জ্রত্জিৎ বানরদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন 'এবং বন্ত 

বানর-বীবকে ধবাশাষী কবিলেন। ৃ 

এইরূপে সেন।-ক্ষর হইতে থাকিলে, হনুমান্ কহিলেন -_-9হে বানবগণ ! 

তোমব। যাভাব উদ্ধাব জন্য প্রাণ বিসম্জনে উদ্ভাত ভইয়ছ, সেই সীতাই মখন 

শ1 হইলেন, তখন আব বুথ! ষ্দ্ধে প্রযেজন নাই । এখন চল, বামকে 

এই সংবাদ প্রদান কর! কন্তবা। পবে তিনি যেবপ আদেশ করিবেন, 

ভাভাই কব! যাইবে। 

এই বলিষ। হনুমান সুদ্ধ স্থগিত বাখিয়। ধাম-সনিধানে যাইাতিছেন, এমন 

নময়ে পথনধ্যে জান্ববান্কে ধেবিযা হনুমান সাতা-বধ-বন্থান্ত ঠাগাকে 

কঠিলে, উভবে বিয়গ্র পরনে বাম সনাপে ্ হবকল ছুঃনংবাদ নিবেদন 

কবিলেন। 

বাম সীতাবধ-বুতু। গত শ্রবণ মাত্র মোহ পাপ্থু হইব! "অচেতন ভইলেন 

পরবে বাননগণেব পেবাম়্ তীহান মুচ্ছগপনোধন হইলে, লক্ষণ জ্ঞানগ 

বাকো বামকে সান্বন। হে থাকিনেন। এমন সময়ে বিভীষণ মাসিয়' 

বানবগণকে ধীন-ভাখাপন্ন এবং বামকে লক্ষ্পণেব "ক্রাড়ে শয়ান, দেখিয়। 

কাবণ-(জ্ঞান্থ ৬ইলে, লক্ষণ ভাহ[2 কিনেন বে, ইজ্জজিৎ হনুমান 

প্রমুখ বানব-£ননাব লমক্ষে লাহাকে ব্ধ কবিরঞ্ে, এই সংবাদ শুনি! বাম 

"শ/ক'কুল হয়াছেন। 

লক্ষমরণেন কথা শুনিয়! ধিভীবণ বামকে কিলেন-_ ছে মানবেন! 

সমুদ্র-শোষণ নেনন অবিশ্বান্ত, সাতা-বধও তদ্রণ । বাবণ প্রাণ থাকিতে 

কখনই লাতাকে বধ কবিতে ধিবেন না। ইহ! নিশ্চই বাক্ষসী মায়! । 

বানবধিগকে উদ্যম-হীন ও নিস্তেজ কবিবার উদ্দেশ্তেই ইন্দ্রজিৎ বানব 

দিগেব সমক্ষে মায়।-সীতা। বধ করিয়াছে | ইন্ত্রজিৎ এখন যজ্ঞ কবিবাব জন্থ 

নিকুন্তিলায় গিয়াছে । যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সে ইন্ত্- 
প্রমুখ দেবগণেরও অবধ্য | রঙ্গা তাহাকে বর দিয়াছেন যে, লঙ্কার 
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'নকম্তিলা-ক্ষেত্রে মহাকালীৰ পুজা ও আন্িচাবিক হোম সমাপ্ত কবিবার 
পূর্বে যে তাহাকে শত্র-ভাবে আক্রমণ কবিবে, তাহারই হাস্তে ইন্্রজিতেব 

এধ নিশ্চিত। ইন্দ্রক্িন্চেব মৃত্যু ব্রহ্ম। এইনূপেই নির্দেশ কবিয়াছেন। 

গতএব আপনি লক্ষমণকে আমাব সঙ্গে আসিতে আজ্ঞা বরুন। আমবা 

ঈসস্ত সমত গিয়া যজ্ঞ-সনাপ্ডিন প্কেই ইজ্জভিতেব পভিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

£ছব এবং তাহাকে নিভন কবিন। ইক্দ্রভিৎ নিহত হইলে, রাবণকেও 

'নহন বলিয়া জানিবেন । 

বিভীয়ণেব বাকা গুনিয়। নাম, সেই মায়াবী ইন্দ্রজিতেব অদ্ভুত ক্ষমত! 
শ্রবণ পূর্বক লক্ষ্মণবে কঠিলেন_ লক্ষ্মণ । তুমি স্তগ্রীব, ন্যান্ঃ জাঙ্ববান্ 
'ঠভটি বীবগণে পনিবুশ ভইয়া উন্াজিংকে নিহত কব |" শাহাব মাক্া- 

.কীশলাধি জানাইবাব %% নিভীষণ [তোমার সঙ্গে খাকিবেন। 

বামেব আজ্ঞা পাহষা] লঙ্ুণ, খানব-বীব্গণ ও বিজাষণেব সহিত মহোতৎ, 

নাতে নিকুস্তিলাব দিকে গমন কপিছলিন।॥ নিকুম্তিলাব সন্নিকটে যেখানে 

দ্য বাক্ষমগণ সমবেত ১ভয়াছে. বিভাষণেব পবামর্শে বানবগণ সেইখানে 

'গায়া ভীম পবাক্রমে -াহাপিগেব সভিত সৃদ্ধ কবিতে থাকিল এবং লক্ষণও 

পৃ।-বত ইন্দ্রদিতেব শ্রবণ-গেচবে এব-বর্ষণে বাক্ষলিগকে বিষম ব্যথিত 

কবিতে থাকিলেন। পে তুমুল সংগ্রামে রাক্ষসগণ ভয়ানকরূপে মঙ্দিত 

১ইতে পাকিলে, ইন্দ্রজিৎ ব্যাকুণ হইয়া ভোম-সমাপনের পূর্বেই -যুদধা্থ 

পণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । হনুমান্ বিস্তব রাক্ষস-বল ধ্বংস করিতেছেন 

দেখিয়া, 'তাতাকে বিনষ্ট ববিবাব অভিগ্রায়ে ইন্দ্রজিৎ বথাবোঁহণে সেই পিকে 

্পস্থিত হইলে, .বিভীষণ তক্ণকে কহিলেন-_ইন্্্দিৎ হনুমান্কে বধ 

কবিতে যাইতেছে, এই সময়ে তুমি কানান্তক শরে উহাকে বধ কবিয়া 

ফেল। ৃ 

তখন লক্ষণ স্পর্ধার সহিত ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, ইন্দ্রজিৎ 

মইস্থনে পিভৃব্যকে দেখিয়! পরুষ-বচনে .কহরিলেন- হে পিভৃব্য ! রাব- 
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ণেব সহোদব ভ্রাত! ও আমাব পিতৃবা হইয়া আপনর একি বিসদ্ুশ বাবহার ! 

আপনি আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ কবিয়! শক্রব আশ্রয় লইয়াছেন ! আপনি জাতি, 

জ্ঞাতি, সৌহার্দদা ভুলিয়া 'এখন শত্রুকে শিয়া জ্ঞাতি-বধে প্রবুনত হইয়াছেন! 
কোথায় দ্জন-সঠবাস, আব কোথায় নীচ পবাশ্রয় ! স্বজন নিন ১ইলে ও 

শ্রেয়; এবং যে শত্রু, সে কখনই মিত্র হয না। ধিক আপনাব ধর্ম বুদ্ধিকে ' 

ভ্রাতুষ্পুত্রেব মুখে এইবপ কট,ক্তি শ্ুনিষ। বিভীষণ কহিলেন- ইন্দ্র্জিৎ 
কমি না বুঝিয়! অ'মাব গ্রানি কশিতেছ । পরদাবাপভ।বী আাভাকে পরিত্যাগ 

কবিয়া, আমি ধঙ্মেব মর্যাদা বক্ষ। করিশাছি । তোমার পিন্ঞান পোবে 

লঙ্কাব ধ্বংস টউপস্তিন, তুমি কি ভাত! বুনিতেহ না? ভবু তোমনা 

'অধন্ম-পক্ষেই সম্ায়তা কবিতেছ ! নানা হক, আজ আর ভোমাব নিস্তাপ 

নাই । 

পবে ইন্দ্রভিতেব সভিত লক্ষণের ভাষণ যদ্ধ মাবন্থ ভইল। বন্তগ্ষণ 

ধনিয়। পনস্পর পবম্পব্কে শবাঘাত কবিনে থাকিলে৪, কেভই পবাছি 

ন1 পনিশ্রান্ত ভইলেন না। নব সাক্ষসেৰ এই ভীষণ-সমব-ক|লে উক্তর-প্রম” 

দেবগণ, পিতৃগণ, খষিগণ, গন্ধর্বাগণ, গকড প্রড়াঠ সকলে সেই বণক্ষেন্দে 

লক্ষ্মণকে বক্ষা কবিনে থাকিলেন। খন্ৃক্ষগণ যুদ্ধেব পবে, লক্ষক্পরণেব ইন্দ্রা্থে 

ইন্দ্রজিৎ প্রাণত্যাগ কবিয়া ধবাশায়ী ভইদ্নন- যেন নির্বাণ পাবক বা 

শান্তরশ্বি শুর্যা ৷ ইক্দরজিতেব নিধনে দেবগণ আনন্দ-ধবনি কবিতে লাগিলেন 

বানর-সেনা-সমেত বিভীষ্ণ লক্ষণের সঙ্গে দ্রতপদে প্রভ্যাগত হয়া, 

ামকে 'এই সংবাদ প্রদান কবিলে, নাম 'মানন্দে লক্ণকে আলিঙ্গন 

করিয়া, ভর্ষ-প্রকাশ কবিতে পাকিলেন এবং সমস্ত সেন! উল্লা-ভবে জয়-ধবণি 

করিয়া লঙ্কাপুরী ক।প। ইসস! তুলিল। 

ভনক্ষ্লা্প স্ণ্তিত্স্পতলাতুত্ 
ন্দ্রজিতের নিধন-বার্তা শুনিয়। রাবণ বঙ্ঞাভতের ন্যায় মুচ্ছিত হইলেন । 

পরে সংস্ঞা লাভ করিম! বিলাপ কবিতে লাগিলেন বৎস! তুমি 'একদিন 
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দবেন্রকেও পবাজিত কবিয়াছ, "সাব আজ সামান্ত মনুষ্য'লম্ণেব ভস্তে 

নহত, হইলে ! ইহাতেই বোধ হইতেছে, লঙ্কার ভাগালক্মী লঙ্কা! ত্যাগ 

হবিয়াছেন ! কোথাষ আমি পবলে।ক-গত হইলে তুমি আমার প্রেত- 

কার্য কবিবে, তাভা না ভুইয়া 'আজ তদ্বিপবীত ঘটনা ঘটিল, তোমাৰ 
প্রত-কার্যা আমা কবিনে হইল । তমি বিষ্ভমান থাকিতে আমি রাম, 

নঙ্গণ ও স্ুগ্গীবেব ভয় কলি নাই । আজকে আমাকে সেই নব-বানবের 

»ন হইতে উদ্ধাব কধিবে ! 

ইন্দ্রভিতেব জন্য বিলাপ কবিতভ-কিতে পাণণ ফ্রোধান্ধ হইয়। এক 

গ্ডগি গ্রাণ পুব্বক ভার্মাগণ 'ও সচিবরুন্দ পশিবৃত হইষা অশোক-বনে 

;নিলেন। মুহ্ঠিমান্ ক্রোপ-স্বরূপ মঈ থড্গ-ভস্ত বাবণকে *বেখিয়া সীতা 
দাবিতে লাগিলেন, নামে সনাথ। হইলেও আজ তাহাকে অনাথাব স্যার 

বাধণেব ন্দে প্রাণভাগ কবিতে ভবে । হাষ। কেন তিনি হনুমানের 
পশ্তাবে সম্মত ভষেন নাভ । 

বাবণকে এই পাপ কার্য হইতে নিবাবিত কবিবাব জঙ্গ সুপার্শনামক 

এক সচিব সাহসে ভব কবিমা বাবণকে নিবেদন কনিল__মহারাজ ! 

মাপনি বেদাধায়ন কনিয়ছেন, আপনি অগ্নি-হোতআধি কন্মে অন্ুবত্ত, তবে 

শাবী-বধেব পাপে লিপু হইতেছেন কেন? এই মসভায়।কে তাগ করিয়া 

মাপনি বামেব প্রতি ক্রোরধ-প্রকাশ ককন্। আপনি এই খঙ্জো বাঁমকে 

বিনষ্ট করুন। তখন সীতা সংজেই আপনার হক্জগতা ভইবেন । 

সচিবেধ এই উপযুক্ত কথায় জ্ঞানোদয হওয়ায় বাখণ সভায় গমন পূর্বক 
মাণেশ কবিলেন__অগ্ত শগ্জাব অবশিষ্ট চতুবঙ্গ সেনা-বল বহিগত হইয়া 
একমাত্র রামকেই লক্ষা কিয়! সুদ্ধে প্রবৃন্ত হউক্। কল্য আমি সমরে 

প্রবেশ কবিষ্া রামেব,ইহলীপা শেষ করিব। 

রাবণেব আদেশে লঙ্কার সেনাবল একত্রে সমর-প্রাঙ্গণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ত 
করিল। "সে যুদ্ধে বামও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে থকিলেন। তিনি 

২৪ 
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গন্ধব্ব-নামক অস্ত্রের প্রভাবে সকলেব অলক্ষিত থাকিগনা, বাক্ষস-বধ করিতে 

থাকনেন, অথচ বাক্গসেরা কোথাও বামকে দেখিতে পাইল না। 

এধিকে হাক্ষ-লক্ষ বাক্সীগণ স্বামা-পৃত্রেব বিয়োগে সমবেধনায় সকলে 

একযোগে ক্রন্দন করিতে থাকিলে, সেই তানণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া বাবণেব 

ক্রোদধাথি প্রজ্লিত হহয়। উঠিল । তিনি স্বন্তং সমব-ক্ষেত্রে অবভীণ হইবেন 

ঝলিলে,। ভখনহই চতুবঙগ-সেনা পুরা হতে নিগত হইল। বাম-রাবণেধ 

এই শাষণ বৃদ্ধে উতর পর্সে। পু মনা ক্ষন হইতে থাকিলে, রাখণ একে 

একে তীাঙাব পেন।পতিণণকে এন্রনিধনে সমধিক উতদাডিত কবিতে 

থাকিলেন। নেনাপভি মভোখণ লুগ্লাবেণ সহিত মুদ্ধ আবন্ভ কবিল। কিন্থ 

কিছুক্ষণ পবে€ ন্তাবেন খড়েগ ছি মন্তক ৬হযা মঠোধব ভুলে পতিত 

৬ই৭। | তখন মঠাপাশ্থ অঙ্গপের সাং হচ্ছে প্রবুস্ত জইণে, অঙ্গধেব এক 

তি 

মুষ্টাঘ।তে মভাপাশ্বের জপথু বিণ হগওধায সেও ততক্ষণাৎ প্রাণআাগ 

কবিল। 

ছুই হন বাল-্নাপাতব শিধনে বাথশ মহাভুদ্ধ ভহয়া বম ও গক্ণে 

বিনাশে বদ্ধ পাঁপবর 5ভতেন।  বামষেখ সঠিত বাবণে ভাষণ যুগ 

হইতে থাকিলে, এক্ণ এক ভাক্ষ বাণে এাখণেব সাণগিব মগ্তক ছেদণ 

এবং বিভীবণ হাবণের অশ্ব-চভইয়কে বিনাশ, করবিগেন । হন বাব 

মহাক্রোধে অশনশৈস এঞ্জিসন্পন তীাগব শক্তিনামক প্রামদ্ধ মস্কু লাভা 

প্রতি প্রন্নোগ করিলে, লক্ষণের বাণে তাভ। বার্থ ভ৪ল। এই দেখিব! 
রাবণ ক্ষণে প্রতি আব এক “মচাশক্তিঃ নিক্ষেপ কবিলেন। দাপাম।ন| 

সেই শক্তিধ গতি লক্ষণ নিবাবণ কবিতে পাত্রিলেন না | উহা চক্ষে ব নিমেরে 

লক্ষণের বঙ্ষঃস্থলে বিদ্ধ 5ইল । লক্ষণ তৎক্ষণাৎ অচেতন ভইয়। ধরাভণে 

পতিত হইলেন । তখনই বাম, পক্মণেন বক্ষঃ হইতে সেই শক্তি 'মাকর্ষণ 

* পুনে 'মহেদব' ও “মহাপার্থ' নামে যে দ্র সেনাপতি শিহত হইয়াছে ( ১৭৬ পৃঃ) 
তাহাবা অব স্তিন্ন ব্যন্তি লুঝিভে হইবে। 
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'কাবিতে থাকিলে, এই অবসবে বাণণ বাণে-ণাণে পামকে জর্জবিত কবিতে 

থাকিলেন। শক্তি ভগ্ন কবিয়া ধাম, ক্ৃগ্রীব ও হনুমানেৰ উপরে পক্সণেব 
পলিচর্যাব ভাব পিগ্রা কহিশেন_মদ্কা আমাৰ বিক্রম 'প্রধর্শনেব কাল 

উপস্থিত । আজ জগত বাম বা অবাধণ ৬৩বে । তৃৰিত চাভকেব বারি- 

নাভেব সাম চিবাকাক্তি 5 বাণ আজ আমার সম্মখে উপস্থিত! আজ 

পাবণকে খধ কশিয়া আমি বাজা নাশ, এন-বাস, মাভাহখণ ভত্াধি সকল 

,১খের অবলান কবিবি। 

এই বিগ বাম, নাখণেব সঠিশ দুদ্ধে প্রবৃস্ত হঈণেন। ক্রুদ্ধ বামেব 

সহিত বাণ 1কছুক্ষণ যুদ্ধ কবিপ্ধাগ ধাম-শবে এমন পীডিত হইতে থাকিলেন 

যয, মোন আব যুদ্ধে দণন্থান কথা সুক্তিস্গত নয় ভাবিয়া, 

[দ্ধ-ক্ষেত্র ভাগ করবিষ। পুবে প্রবেশ কখলেন। 

বাখণ বধণে শুক্গ পিয়া আাঁশযা ০০১ ধাম মুঠ কল্প এক্মণে কাছে প্রভা 

নু্ত ভহয়। শাভাণ জগ শাক করিত গাকিলেন, হয যখন লক্ষমণই 

শিভত হইপ, ভখন আব বৃদ্ধে প্রয়োগন। টি? অযোধ্যা আমি ষখন খন- 

ঝসেব প্রতিজ্ঞা কবিলাম, গুখন এই গদ্ণ বেচা ঝাজন্বপ পৰিত্যাগ 

করিয়া! 'আমাব 'অগ্থগনন কবিষাদ্ছিন। আমান ভচ্ছো ভহতেছে, আমিও 

শক্ণেব অন্ূগধন করি । দেশেনপশে কলত্র এ বান্ধব পাওয়া বাক, কিন্তু 

পকোধৰ শা কেথান মিলে না! লক্ণ-হীন হইয়া আম।র বাজালাভেই 

পাকি সুখ হইবে? লক্রণ-হীন হইঘ্া আমি অযোধ্যা কিবিব্ বা! কোন্ 

নখে? কৌশলা। ও শুমিত্রা-ম। % যখন জিন্ঞাল| কবিবেন, 'শ্ুক্ণ কোথাম়? 

খন তাহাদিগকে আমি কি উত্তব দিব, কি সাম্বনা পি শখত-শক্র- 

একেই বা ফি বণিব? হা ল্াতঃ! বনবাসে তুমি পিখাঁশিশি 'আমার সেবা! 
টারতে, আজ আমাকে এই শব্র-পুবে ফেলিয়া কোথায় ধাইতেছ ? 

শামা বিন আজ আমি একান্ত অসহায় হইলম! 

রাঁম এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে; স্ুষেণ তাহাকে আঙ্বাদিত 



১৮৮ রামায়ণ 

করিয়া! কহিতেন--হে নববীব ! আপনি বৈব্ুব্যকাবিণী বুদ্ধি ত্যাগ করিয়' 

ধীর-চিত্ত হউন। পঞ্চত্ব-প্রাপ্তিব কোন চিহ্মই লক্ষণের দেহে বিদ্যমান নাই । 

পবস্ত লক্ষণে বদন-মগ্ডল ও নেত্রদ্বর স্ুপ্রসন্ন এবং কবতপ ঢোহিহ 

বহিয়াছে এবং মুধে কোনবপ খিকাব, বিধর্ণতা বা প্রভাহীনত। ৭1ক্ষত 

হইতেছে না। অতএব আপনি মাশ্বস্ত ভউন্ | 
রামকে আশ্বস্ত করিয। স্থবেণ হুনুমান্কে কহিণেন-_হে খীর ! জাখ- 

বানের নির্দেশে তুখি হিমালয়স্থ ওমধি-পব্দধতেব যে শৃঙ্গ আনিয়াছিপে, 

স্বাহাব ওষধিতে আমাধেব সকশেব গ্রাণবঞ্গ। হহ্যাছিল, আঞ লক্ষণে 

জন্ক তাহা আনয়ন করা আবগ্তক। তুম সত্বব হিমালস্জে গমন কর। 

তখন হনুমান সেহ নিশাকালেই পন্বত শিখব লইষ! প্রত্যাবৃত্ত হইলে, 

স্বষেণ কতক 'ওমধি-প্রয়োগে লক্ষণ পিশন্য ও সচেতন ভইয়। সু 

হহলেন। 

শলাম্ব০--্বঞ্থ 
বানন-কটকেব আনন্দ-ধবুনি শুনিষা বাখণ অধগত হহলেন নে, লক্ষ্মণ 

পুনজ্জীবিত হইক্মাছেন 'এবং বাম, রাবণেব সহিত সৃদ্ধাথ মুনুমুছঃ ধন আনা 
লন করিতেছেন। এন্ধ শুনিব। গর্বিত বাবণ তৎক্ষণাৎ নুদ্ধার্থ বামে? 

সন্মান ভইলেন। রী 

রাবণেব সভিত রামের বুদ্ধ আর্ত ভইবে জানিয়া, দেবগাজ সাবি 

মাতপিকে কহিলেন__মতলে ! তুমি শ্রীপ্ব আমাব বথ লইয়| লক্কায় যাও 
এবং রামকে 'আামান রথে উঠাহয়া দেবণণেন হিতকর কাধ্য-সাধনে বামের 

পহায়তা। কব। 

মালি তাহাই কবিলে, রাবণের সহিত রামেব দ্বৈরথ-মুদ্ধ আরম্ভ হইল 

রাবণেব প্রযুক্ত গান্ধর্ব-খাণ-দকল রাম গান্ধর্বাস্ত্র ধারা এবং দৈব-বাণ 

সকল দৈবান্ত্র দ্বারা পরাহৃত কবিতে থাকিলেন। সপাকৃতি বাণে-বাণে 

রণভৃমি আচ্ছন্ন হইব! ভীমণ্যকার ধারণ করিল । তখন রাবণ স্বীয় বীর 
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স্বর গর্ধ কৰ্িতে থাকিলে, বাম তাহাকে কহিপেন--ওছে রাক্ষসাধম ! 

তুমি'আমাদেব শন্ত্রপঞ্থিতি-কালে কাপুকবেব হায় অসহায়! নারীকে হরণ 

কবিরা, ইহাই কি তোমার খাবত্বেব নিদর্শন আন তুমি যখন আমার 

নম্মুখান হইর।ছ, তখন আখলম্থে ভোমার ক্ৃতকার্যের ঘণভোগ করিবে, 
ভাহাতে সন্দেছ নাই। বে নিলজ্জি! চোবেব ম্যায় কার্ধা কবিয়া 
নজেকে শব বলিয়া গল করিতে তোমার এজ্জা হইতেছে না, ইহাই 

গাম্চর্য ! তুমি বখন শীতাকে বণ কখিনে গিয়।ছিলে, তখন আমি 

কুটাবে থাকিলে, ভুমি হখনি গণেব দশা প্রাপ্ত ভঈতে। মাহা হউক, 

এখন আমি তোম।কে সম্মুখে পাইখাছি। আজ মাব তোমাৰ নিস্তার 

নাই । 

এই বিমা বাম সমিক ক্ষিপ্র-হন্ত্রে শবন্েপ এবং বানবগণ প্রস্তবাি 

নক্ষেপ ববিতে থাকিণে, দাবণ ফিশাহাৰা হতনা অচেতন-প্রাধ হলেন । 

ইহা! দেখিয়া! বাবণেব সাবথে বথ আহক প্রতা!খন্টন করিণ। স্বপ্লকাল 

পবে রাবণ গ্রকুদ্ধিশ হ5খা। তাহাখ কত অসন্ত্রম-হুচক কার্ষোৰ জন্য 

“হবস্কব কবিতে গাকিতে, * চহবুদ্ধি সাপপি রাবণকে কঙিল বে, বাবণেশ 

কান্তি 'অপনোধনেব জন্তাই সে বণ প্রচাবাওহ কব্বাছিল' পবাজষেন 

উয়ে নহে। 

তখন নাবণ দুদ্ধাথ পুনবান বামেব সন্পুখান ভঠলে, দেবগণ দামকে 

পবিশ্রান্ত দেখিক্ব। অন্তান্ত চিন্তিত হইলেন ।' দেবগণেব চিন্তা দুব কবিবার 
জন্য ভগঝু।ন্ অগন্তা-পগি বামেব নিকট আসিয়া কহিলেন_নবাঘব ! তুমি 
আমাব কথিত্য স্তবে আাদিা-বেবেৰ গ্রীভি সম্পা্ন*কব। তাহ কবিলেই 

তুমি বিজয় লাভ কবিণে | 
তখন রম, মন্ষি অগন্তয-কথিত “আপিত্য-হৃদয়” শ্তবে * বংশের 

নিদান নুর্ধ্যদেবকে' প্রসন্ন করিয়া . পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । পুনরায় 

* আদিড্যঃ সবিতা হ্যাং খগঃ পুস গভত্তিমানূ ।:. ইত্যাদি ।" 
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বাম-বাবণেব জোক-্রাস-কব দ্বৈব-যুদ্ধ আবস্ত হইল। বাম-পক্ষে বিজয় 
স্চক স্ুনিমিত্র-সকল সংঘটিত হইতে থাকিল। এদিকে মকন্মাৎ আক।* 

হইতে রাবণেব ঝগোপবে কধিব বর্ষণ হইতে দেখিয়। বাক্ষলগণ চমকিত হইল। 

বাবণেৰ রথ যেদিকে যাইন্তে থাকিল, সেই দিকে গুধগণ বথোপবে বিচনণ 

করিতে খাকিল । ধিবা-পাগেহ পক্কা সন্গান বক্তবাগে-রঞ্িভেন মত 

দেখাইতে লাগিল । শিবাগণ বাণণব পিকে চাঠিকা। অগ্রি-শিখ। বমন কলিছে 

লাগিল । বাবণেব দৃষ্টিপথে উন্ধ।প।ত এবং বাক্ষস-সৈশ্তণিগের মধো বিন 

মেঘে অশনি-পাত, 55705 থাকল । 

অপবাদকে বাম-পক্ষে সুশিিন্ত-সকল দু ৯ ওয়ায়, বাম-সৈগ্ত উৎসাভি 

হহয়া বাধণকে যেন নিহত খশিয়াহ মনে কবিছিত থাকিল। 

তখন বাথ ও নাণণ পবম্পব সন্ধান ভভলে, বাধণকে দেখিয়া বামের 

বনে চাত ৬৯ল, “জয় নিশ্চণ” এখং বামকে দেখিয়া বাধণেব মনে তত 

ধাকিপ, “মুত নিশ্চয়” । এহবপ মনোঙ্াব লইয়া উহুধেহ বুদ্ধ করিতে 

লাগিলেন । বন্তক্ষণ যুদ্ধের পবে, বাধ আশীবিষ-সদৃশ শব-সন্ধনে পাখণের 

মন্তডক ছেণণ কবিপে, পবক্ষণে অন্ুবপ একটা মস্তক বাধণেব স্বন্ধে সংলগর 

শহতে লাশিল। এগরূপে খনুক্ষণ বুদ্ধ কবিয়াও রাম বাবণকে পরাজিত 

কবিনে না পারায়, ম'ভলি রামকে কহিপ--প্রভে। ! দেখগণ বপিরাছিলেন, 

ব্ধাস্ত্র-প্রয়োগ ভিন্ন বাবণ-নধের অগ্ত উপায় নাই । অতএব আপান 
রাবণের প্রতি ব্র্গান্ত্র প্রয়োগ করুন্। 

তখন রাম অগন্তয-প্রধত রন্ান্ত্র এরহণ-পূর্বক অতি নিপুণভাবে তাহ! 

বাধণের প্রতি সন্ধান কাবলে, তাহাতেই রাখণ গত প্রাণ ভইয়া! রথ হইঠে 

পড়িয়া গেলেন । বাবণকে নিহত দেখিয়া রান্মস-সেন। তয়ে ছত্রভঙ্গ দিয়া 

পুর-মধ্যে প্রবেশ কবিল। « 

পাপকম্ধা, হুর্ঘান্ত, অত্যাচারী ঝাবণের নিধনে মন্দূগণ শাস্ত, দিক্ 

সকল প্রসন্ন এবং নভোমগুক্ঃ বিমল আকার ধারণ করিণ ! সুগ্রীব, বিভীষণ, 
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মঙ্গদাদি বন্ধুবর্গ লক্ষপণেখ সহিত লয়োল্লাসে হর্ম-প্রক।শ ক্রিতে-কবিতে 

বামের, নিকট গিয়া তাভাব বন্দনা কনিতে লাগিলেন । 

এপিকে বাবণকে নিহত দেখিনা, ভ্রাভ-ন্সেহ-বশে বিভীষণ বিলাপ করিতে 

লাগিলেন ভা খাব! আমি পূর্বেই তোমাকে কভিয়াছিণাম, কিন্ত কাম- 

(পোভ প্রভাবে মামাব পবাষর্শ তুমি অন্ুমোধন কব নাই । সেইজন্য আজ 

এমকে নিভভ দেখিতে ভঙল 1 ভ্রাতঃ। তোমাকে নিছত দেখিষ! বোধ 

-চতন্তেছে, যেন কুর্মা পৃথিবীতে পঠিত ব। চন্দ্র বান্ু-গ্রস্ত ব1 অগ্নি নির্বাপিত 

হইয়াছে! হেমাব নিধনে এই বিপুল বাক্ষপ-কুল 'আজ সত্য-সম্যই অনাথ 

হল! 

বিভীষণকে সান্ন-বাকো প্রবোধ ধিয়। বাম তাহাকে কহিলেন-_ 

নিত্রবব ! তোমাৰ ভ্রাতা বীবেপ ম্াষ বুদ্ধ কবিয়। প্রাণত্যাগ কবিয়াছেন। 

৪পাং তাহাণ জঙ্গ শোকাকুপ হ ওয়া বিপেয় নভে । উনি এক-কালে ইন্ত্রা- 

দিকে জন্ব করিয়া, মান কালবশে কাল-কখলিত হইয়াছেন । চিরকালই 

তেঠ বিজয়-লাভ কবিতে পাবে ন।॥ অতএব বাবণের জন্য শোক করিও 

না। এখন ভ্রাভাব প্রেত-কাধা সম্পন্ন করিয়া তোমাৰ কর্তবা পালন কৰ। 

মুদন্য পর্যান্তই শত্রু» | এখন তি তনি, ভোমাবহ মত, আমাব ধস্ধু। অতএব 

এখন তাহার প্রেত-সংস্কাব আমাবও বাঞ্ছনীয় |] 

এপিকে বাণেন মস্তুঃপুরে বাক্ষণ-বমণীগণ বাবণেব শিধন-বার্ড। শ্রবণে 

লঙ্কার উত্তর-দ্বাব দিয়। নির্গত ভুইয়া, দেই করন্ধ-সমাকুল ৪ শোণিত-পক্ষিল 

এণ-ক্ষেত্রে রাবণেব মৃতদদেহেব উপবে হাহাকার-শন্দে পতিত হইতে থাকিল। 
বক্ষে কবাঘধাত কবিতে-কবিতে তাহাব। কহিতে লাগিল-__হা নাথ! 'তুমি 

হুহৃদ্গণের হিতথাক্য গুনিলে না, তাই আজ তোমাক, স্বর্ণপুরী হাহাকার 

করিতেছে, আর আমরাও অনাথ হইলাম ! হায়! যদ্দি 'তুমি ধার্মিক 

বিভীষণের কথ। সুনিয়। লীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে, তাহ! হইলে রামের 

ও তোমার বন্ধবান্ধবদিগেব মনস্কামনা সিদ্ধ হইত এবং আমরাও বিধবা! 

এ 
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হইতাম না। কিন্তু তুমি হিত-কথায় কর্ণপাত করিলে না, ভাই আজ 
তোমাব সহিত এই স্বণলঙঞ্কা, রাক্ষল-কুল এবং আমবা, সকলেই রস/তলে 

ডুবিলাম ! 

বাধণেব রম্মনীগণ এইন্পে বিলাপ কবিতে থাকিলে, প্রধান। মহিষী ও 

প্রেরপী রালী-মন্দোদনী বণ-ক্ষেত্রে আসিনা, কাতব-ত্রন্দনে বণভৃমিকে 

শোকাচ্ছন্ন কবিয়। ফেলিলেন । মন্দোদবী কচিছে লাগিলেন_ ভা বাক্ষসেশ্বব ! 

তুমি ক্রুদ্ধ হইলে দেববাজও তোমাৰ সম্ুখীন হইতে সাহসা হঈভেন না. 

খাষি, মমি ৪ গন্ধন্মাগণ ততোনাব হঞ্নে পণায়ন করিতেন । সেঈ তুমি মা 
মন্ুুম্বেব শবে প্রাণভ্যাগ কৰিলে! এ কথা বিশ্বাস কপিব কেমন কবিষ! ? 

ভুমি ভ্রৈলোকা ভয় কণি্যা, শেষে পামাগ্ত বনচাঝাব ভন্তে নিভাত হইলে 

এ গ্ুঃথই বা সি কেনন কথিয়। ? বৃঝি শা ভোমাকে বধ কবিণার নিমিত্ত 

স্বয়ং কৃহাস্থ রাম-ঝপ ধবিয়। 'আপিয়াছেন । আনান নিশ্চয় বোধ ভইভেছে 

বাম স্বয়ং জন্ম-মৃত্যুব অভাহ, সনাতন পব্ম পুকষ। তিনি বানণ-বপধাব 

দেখগণেব সঠিত মিনিত হইয়া, এ বিপুল বজস-কুণ ধবংম কাখলেন ! শতুব 

সামানা ননুম্যেব ভন্তে বাখণেব মুভা, ইভ]. অনন্ত কথ! আমি মথ; 

হুর্পণখাব মুখে শুনিয়াছিলাম, ভ্রনন্থানে পাম 'একাহ এব-প্রমুগ চতুরদী 
নহজ রাক্ষনকে নিত কখিরছেন, খন ভাবিয়ছিলাষ) রাম সামাল 

মনুষ্য বেন! ভায়ু! শিজেন খিনাণে নিমিভই ভুমি লামেব আর্য 

কাম-চক্ষে দেখিয়াছিলে! হায়! দানবেন্ত্র মর আমাব পিতা, রাক্ষসেম্ 

রাধণ আমার স্বামী এবং ইন্্রজিৎ মেঘনাদ আযাব পুত্র, এই গর্বে এতদি 

আমি গর্বিতঠা ছিলাম । আন্স আমাব সে গর্ব চুর্ণ হইয়াছে, আমি এখ 

পতি-পুত্রহীনা 'অতাগিনী ! কুমার ইন্ত্রজিৎ বখন লক্ষণ কর্তৃক নিহ্ 
হইয়াছে গুনিলাম, তখন আমি নিদারুণ আ'ঘাতিত ইইয়াছিলাম। কি 
আজ তোমার নিধনে আমি একেবারেই নিপাতিত হইপাম । তুমি চি 
কাল খীর বিয়া! গ্রসিদ্ধি লাভ ' কবিয়।ও যখন গোপনে কাপুরুষের ম 
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[নগাক্গা নারীকে হরণ কবিপে, মামি তপনই বুবিয়াছিণামঃ তোমাব মত 
রের এরূপ চৌরা-বুকি কাপ-প্রবিচ্জেবই লন্মণ | 

এইরূপে মন্দোধবী বহুক্ষণ বিপাপ কবিতে পাকিলে, গাব সপর্থীগণ 
[হাকে নান! সাম্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিতে থাকিল এবহং নামও শিভীবণকে 

ভিলেন-_ মিত্র ! বাধণেষ বমনাগণকে সান্ত্বনা প্রধান কবিয়া, ভুমি ভ্রাতার 

কবে উদ্ছোগী হও । 

তখন বিভীষণ বমনীনিষ্কে ন্মন্থঃপুবে শ্বণ ক বিয়। যখাবিধি সংকাব- 

'|ধো মনোযোগী হলেন | বিহীবণেধ আদেশ পাইয।, আগ্রে 'অগ্সিহোত্র- 

জজ] বহির্গীত ভইল । নৎপবে শাবে-ভাবে চগন, আগুক প্রভৃতি সুগন্ধি 

গষ্ঠাশি, স্্বতি গন্ধ দ্রখ্য সকল, এবং মণি দুক্তা- প্রবালাধি, ৪ অগ্নি 

ইত্বা বাদসগণ মালাবানে। নভিভ শ্মশানযুখে ধারা কপিল ।  রক্ষো- 

দ্ধণেব। প্রতি কলিতে-ক্বিছে বাঙ্গল-ণানেৰ শবধেঠ ক্ষৌম বসনে 

[চ্ছাপিভ কালি] শিবিপাক্ব উঠাঠলেন ॥ বিভীষপারি শিবিকাব অনুগমন 

বিশেন এবং সেঈলঙ্গে অনংনা বানদন পতাকা ধাবণ কিয়া চলিতে 

[গিল। অন্তুঃপুব ভে বাদস বমনীব1ও অশ্রু বিষজ্জন কবিতে-করিতে 

দই শব-যাত্রাৰ অন্ুগমন কপি গাক্িলি। পবিত্র স্থানে চিতা- সজ্জা 
স্তত হইলে, খন্ধিকগণ বথাস্থানে বেদা নিশ্মাণ কবিয়া। তাহাতে অমি 

স্থাপন কবিণেন। ভখন শাস্ত্র-বিধান|নুঘারী মেধা পশু-সকল হনন কবি! 

বাস্কনে বক্ষিত হইলে, দীন-মন!। ও 'অশ্র-প্লাবিত-খনন বিশীবণ ভ্রাতার 

ব-ন্দেহ গন্ধ-মাপ্য ছ্বাবা শলঙ্কহ ও বন্থাধিতে 'আচ্ছ!পিত কবিষ্বা তাহাৰ 

পরবে লাঁঞাঞ্জণি বিকীণ কলিলেন। পৰে দাঙ-কাধ্য সমাপ্ত হইলে, 
ভীষণ আর বস্থে আ্রাভাব জগ উদ্ক'ঞ্জলি প্রধান কৰিলে, বিনপ্প বাক্ষল- 

গুল ও রূমণীগণ কাদিতে-কাধিতে পুরে প্রবেশ করিলেন। 

.. ম্মুদ্দা্ি 
দ্বেবগণের বাঞ্ছিত রাবণ-বধ, রাম কর্তৃক লাধিত হইল দেখিয়া, তাহার! 

২৫ 
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আনন্দে স্বস্থানে প্রস্থান কবিলে, বাম মাতলিকে অভিনন্দিত করিয়! বিদায় 

দিলেন। তৎপরে বাম শিিবে প্রত্যাগমন পূর্বক লক্ষণকে কহিলেন-_ 
লক্ণ। এখন আযি বিভীসণকে লক্কা-বাজ্যে অভিষিক্ত কবি'ত ইচ্ছ। 

কবি। 

তখন মথাশোগ্য উপকধ্ণাণি সংগ্ুঈগীত হইলে, বামেব আদেশে লক্ষ্মণ 

বাক্ষপগণেব সমক্ষে বিশধণেন মনিষেক-ক্রিয়। যথাবিধি সম্পাধন কবিলেন । 

তখন বিভীষণেব সহি পুববাসিগণ ধধি মোদক-লাজ-পুষ্পাদি মাঙ্গলা-দ্রবা- 

সকল লইয়া ণক্মণকে প্রধান করিলে, লক্ষণ সে 'গুলি বামকে নিবেধন কবি- 

লেন । বিভীবণেধ প্রচ গ্রীতিবশতঃ নাম জষ্টচিন্তে 'স-সকল দ্রব। 
প্ররতিগ5 কাঁরদেন। 

ইন পবে সাভার সংগাধ লহ! জগ হনুমান গ্রেবিত। হইনে 

হনুমান ততক্সণ!ৎ অপে'ক-পনে গমন পুন্দক মাতার সহি সাক্ষাৎ রড 

এবং কহিলেন- দেবি । "আমি নামেন শাদধেশে আপনাকে শত মংবা" 

নাইনে আসয়াছি । 'জাপনান পা। চবরতোব পুণ্যে সন্দতোভাবে জয়-লাত 

কবিয়া বাম) লঙ্গণ ৪ টগ্রীবাধি কুশলে মাছেন। যুদ্ধে বাখণ নিহং 

কইয়াছেন । নান বিহীযণণে থ্ক্চাল পাতে অভিযিক্ত করিয়াছেন । আন এ 

এখন আর শ্রাপনি “বান্ণেৰ গুহ আছি” এ কথা মনে কণিবেন ন' 

এথন"আপনি মেন কগঠেহ আছেন, দি ভাখুন। 

গুভ-সংবাদ শনি! ঘনেন আবেগে শীভাব কঠ-বোধ হইল । ভিএি 

কিছুক্ষণ শিশু পিয়া, পনে কহিণেন- হনুমান ! শুভ-সংবাধ শ্রব০ 

'আমাব বাক্-শক্তি বিলুপ্ু ৬্য়াছিল। ভুমি যে সংখাদ আজি আমাকে 

প্রদান করিলে, তাহাতে তোমাকে কি গ্রধান করিলে উহার উপয্» 

প্রতিদান ব! প্ুবস্ক।ব হয়, তাহ। আমি মনে কবিতি পারিতেছি না। 

শীতাব এইরূপ থাক্যকেই হনুমান্ পবম পুরস্কার ড্রান ক্রিয়া! কহি 
লেন-_দেবি! বাম-সমীপে প্র্তাগত হইবার পূর্বে 'একটী কার্ধ্য কনিয 
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1ইতে আমার ইচ্ছা ওইতেছে। ঘে-নকণ রাক্ষপী আগুনাকে পীড়ন 

করিয়াছে, আপনাব মম্থমণ্ড পাহপেক আমি এখনই উহাধ্িগিকে খধ করিয়। 

কেলি । 

হনুমানেব কথায় ককুণ প্রধয়া পাতা কহিপেন-বৎস! দাসীগণের 
কান অপবাধ দেখি না। উহাণ। প্রন্ব আঙ্ঞ। পালন কখিসাছে মাত্র । 

ঈতএব উত্তাধিগকে শাস্তি দেও্তব। উড নয়। এই শাখিঘা আমি উহা- 

পিগকে কষা কবিঠেভি । এবন তুমি বাম-সমীপে গমন পুর্ধক তাহার 

সণ নিবেদন কব, সামি শীগ্বত ভাতা মিন মিলি 5 ভইছে উচ্ছা করি। 
খন এমুমান্ কভিণেন -পেনি। আগ্ভঠ মাগনি পক্ষমণেব মভিত বামকে 

দশন কিনেন | এও বাশিয়া ৬নুমান্ বিধায় গ্রহণ পুর্নৃক প্রন্তাগত হইয| 

এমকে সাঁভাৰ অভিলাব জ্ঞাপন শাবিলেন ।  গনুমানেব বাকা শ্রবণে বাম্পা- 
কল-লে৮ন হইজ়। উদ্চ-প্বান হেলিতে নেলজতে বাম বিঙীবণকে কহিলেনশ? 

ঝঙ্গস-নাজ ! শীতাকে গান কনাহরা। এনং অঙবাতে ৪ অলঙ্কাবে ভূষিত 

কলিয়। £ইখনে ণহয়া এন। 

বিভীষণ অবি্ষ্বে পুণমধো প্রবেশ কাবছ। বদনীগণ ছাবা লীভাব 

দমীপে সংবাদ প্রবণ পূর্বক নিজে অশোরক-বনে উপান্ধীত হয়! বিনীত- 

ভাবে বামেব অশিগ্রায় আন।ঠুল, ভি ধর্শন ব্াকুণ! পীভা কহিলেন, 
মামি রাম-পর্শনে বাগ্র হইয়াছি, মাব বিলম্ব সহ হইতেছে না। 'আত এব 

হাশাধি না কবিয়াহই আমি ভদ্ভাকে দেখিতে হচ্ছ কবি কিন্ধু তাহ 

কৰিলে বামেৰ ন্সাঁদধেশ লঙ্ুগন ববা হয়, বিভীষণ এইরূপ কহিলে, সীত। 

খিভীষণেখ কথায় সম্মত হইলেন। তখন স্মানা্ডে উত্তম বসন পবিধান 
ঘু অঙ্গে মহামুলা অলঙ্কাব ধাবণ পূর্বক সীত। শিবিকায় অনবোহণ করিলেন | 

সীতা শিবিকায় আসিতেছেন শুনিয়া, বাম বিমর্ষভাখ প্রদর্শন, পূর্বক 
বিভীষণকে কহিল্নে_-ছে রাক্ষদপতে ! সীতাকে পদত্রজে আমার নিকট 

আসিতে রল। 
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তখন বানবরিগকে শীঘ্ব মপস|রিত কর! ভইতে থাকিলে, বাম একটু 
তুদ্ব-ভাবে বিভাষণকে কাইলেন-__মিএ ! 'মামাব কথায় মনাদর পূর্ব্বক 

কি জন্ত এই বানবদিগকে ব্রেশ ধিত5ছ 2 ইচ্ঠাব। সকলেই আমাব শ্ব্ন। 

বাসনে, বিপদে, ঘুদ্ধে, স্বশবন্ববে, বজ্জে ও বিবাহকালে লোক-সমক্ষে বাহিব 

হওয়। স্সীলোকেখ পণ্গে দূধনীব নহে । বহুধিন বাক্ষস-গৃহবাসিনী সীতাও 

কষ্টে ও বিপদে পড়িয়াছেন। 'এগন চিনি গোক সদক্ষে পণরজে আপিলে, 
বোষাবহ তইবে না। খানপ-নক5৪ উ।ঠাকে দেখুক । 

বামের মুখে এস অস।হযাশিত বাক্য শুনিয়া, লগ্ণ, লু গরীব ও ভনুমান্ 
মন্্াহত হইলেন এবং ভাহাপ। ভাবিলেন, বাম সাতাব প্রাতি 'অসন্থ্ ও 

তাহাকে গ্রভণ করিতে অনিচ্ছুক ভইম্নাছেন ! 

সীতা লঙ্য় স্িখমানা ৬৯ন। পধনজে বিভাদণেব সঙ্গে মাসিলে, বাম 

লোকাপবাধ-5য়ে দিপা চিন্ত উইরা পিন চিন্তাদুক্ক 55শেন এবং জ্ধকুটা- 
ভঙ্গিতে সীতাকে কহিদেন-নাধপ পতানাকে ধরণ কবিষাছিণ, তাহা 

প্রতিণোধ-ন্ববপ ছানি বাণ শি১5 কারা আনব শগত্রোটঠিত কর্ববা 

পালন কবিয়াহি । পাবথকে শান্তি পিগ্া জম্শাভ কখিবাব ।শামন্তই আমি 

হুহৃত্বর্গেব পঠিত এই ভাষণ সথবে প্রবৃৎ ঠহগছিলাম, তোমাৰ জন) 

নহে। হহা না কাখলে আন।ব অপবাধ ভহত। তুমি বন্থধিন বাখণেব গৃভে 

বাস করিয়ছ, এহঞন্ঠ তোমা চিত্রে আণি সন্দিগান ৬য়াছি। নেত্র- 

রোগীর চক্ষে পাপাণোক বেনন পীড়াদাম্বক, এখন তুমিও আমার চক্ষে 
তদ্রপ। তুমি মে পিকে ইচ্ছা, গনন কপিতে পাব । অথব। তুমি লক্ষণ, 

ভবত, শক্রত্ন, স্রাব, খিশাষণ অথব। যাহাকে ভুমি হচ্ছ কর, তাহাকেই 

আত্ম-সমর্পণথ কৰিতে পাব । 

অপ্রত্যাশিতভাবে বামের মুখ হহতে এহরূপ নিদারুণ বাক্য নিঃস্ত 

হইলে, অশ্রুমুখী সীঠ1 কভিলেন-_হে খাব! প্রাকৃত মহিণার প্রতি প্রার্কত 

জন যেরূপ কথা বলে, আজ 'মাপনার মুখে সেইরূপ কথা শুনিয়া আমি 
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মত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি। আপনি প্রাকৃত স্ত্ী-চবিভ্রেব ভুগানায় আমাকে 

সন্দেহ কবিতেছেন। কিন্তু মামি শপথ কবিষ। বলিতে পারি, আমি সন্দে- 

হেব সোগ্যা নহি । বিবাহ্কেব পবে মামি বহুদিন আপনাধ সহিত একত্র 

খাস করিলে ওঃ মাপনি মামার স্বভাব সম্যক অবগত ভম্কেন নাই, ইহাতেই 

মামাধ ভ্ুঃখ ভইতেছে | হবণ-কালে ঝাৰণ বল-পুর্ধক আমাকে রথে 

উঠইয়।ছিল। বাধণেন সভিহ আমাব ধেচস্পর্শ এ পর্যান্ত এবং তাহা 

নিবাবণ কবা আমান পক্ষে অসাধ্য ছিল। কিন্ধ মামাব মন যাহা এক- 

মাত্র 'আমাবহ র্ধান, ভাহা মুছুত্েব জন্যও বাখণ স্পর্শ করিতে পারে 

নাই। আপনি ঘা আমাকে আ্াগই করিবেন, তবে যখন হনুমান লঙ্কা 

মামাব সচিন সাক্ষাৎ ক্বিভে আাপিয়াছিলেন, ভখন তাভাব মুখ পিয়া 

আপনাব অভিপ্রায় জানাহলেই মামি ততক্ষণ।ৎ প্রাণ বিসর্জন কবিতাম। 

মামার ভক্তি ও সচ্চবিত্র প্রঙ্গতি আপনার গণনায় আসিল না! বোধ 

হয, ইহাব পবে আম।র সঠ্তি বিঝাভ৪ আপনি অস্বীকার কপিতে পাবেন! 

বমকে এরুপ কতিয়!, সাভ। কাপিতে-কাধিভে কহিলেন- লক্ষণ! 

অপবাধগ্রস্ত। ও স্বামী বন্ুক পণিহাক্তা নাণীর একমাত্র আশ্রয়-স্বর্ূপ 

চিত (প্রস্তুত কব। 

তা! দৃঢ়ভাবে এইরূপ অভিপ্রায় বান্ত কৰিলে, লক্ষণ চিতা, নির্মাণ 

করিণেন। তখন সীত। সেই গ্রজ্জলিত চিতাব সন্মখে' দাড়াইয়া দেবত। 

ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশে প্রণাম পুর্বাক, অগ্রিদেবকে সম্বোধন ক্বিয়া 

কহিলেন'-.হে লোকমাক্ষিন্! যদি আমাব মন কৃখনও রাম হইতে বিচ- 
লিত ন। হইস্গ। গকে, যদি আমি আজীবন পবিভ্রা হই, যদি আমি কম্ম, 

মন ও বাক্য দ্বাব! কখনও বামকে অতিক্রম ন। করিয়া থাকি, তবে যেন 

স্থতাশন আমায় বক্ষ! কবেন। 

এই* বলিয়া সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে সর্ধলোক 
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হাহাকাব-ধ্বনি কবিতে থাকিল। বামও দীনভাবাপন্ন হইয়া অশ্ব বিসর্জন 

কবিতে ল।গিলেন। 

ক্ষণপবে মৃহ্ঠিমান্ বিভাবস্থ নেই তকণাদিতা-সদৃশী, তপুকাঞ্চন-ভূষণা, 
বক্তান্ঘবধবা, স্ুনীপ-কুঞ্চিত-কেশা, অস্ন-মালা-এোহিতা, পুর্বধৎ্-নুন্দবী 

সীতাকে লইয়া বাম-সর্জীপে প্রধান পূর্বক কঠিলেন, কত চরিত্র-গব্লিন্ ! 
এই শীতা কখন মন, বুদ্ধি খ। চক্ষু দ্বাবা তোম! বান্তীত কাহাকেও 

কামনা! কবেন নাউ । বনখান-কাণে অসঙায় অবস্থায় বাবণ ইহাকে বল- 

পূর্বক ₹হবণ কবিয়াছল, লঙ্কায় ইনি 'প্রলোভিতা, তঞ্জিত। এবং নানাবপে 

ভয় প্রদর্শিত। হইলেও, বাবণেধ বশীডুা হব! দূবে থাকুক, তাহাকে 

মনেও চিন্তা কনেন নাহ । ওমি অসন্দিগ্ধ চিন্তে এই নিম্পাপা ও বিশ্ুদ। 

সীতাকে গ্রহণ কন! 

অগ্রিদেবের কথা স্ুনিগ বাম উহাকে কভিলেন_হে বেব! শীতাব 

চবিত্র মে পুণ মান্তায় প্র, ঠ515ে আমাশ কোন সন্বেঠই নাই | কিন্তু 

বনি বাধণেন পুণে নন্ধিন নপন্তান করিবাছেন, তীহাকে বিনা পরীক্ষায় 

গ্রহণ কবিলে, লেকে আম।কে কাম ও সাংসাবিক বাহারে অনভিজ্ঞ 

বণিয়! নিন্দা কবিত | 'লামি পাতাকে পবিত্র বলিয়া জানিলেও, যখন উনি 

অগ্রি-প্রবেশ কবিনেন, খন কেখগ কনেব প্রত্যয়ে নিমিন্তই আমি 

উহাকে উপেক্ষা কৰিধাছিলাম। 

এই বণিয়! পাম ভষ্টান্ত্ঃকনণে সাঁ্কে গ্রভণ কবিয়। পীতি-লাভ 

কৰিলে, মভেম্বর-গ্রমুখ দেখগণ বিমান-পথে বামকে দেখিতে আসিলেন। 

মহেঙ্বব রামেব প্রতি তুষ্ট ভইরা কহিলেন-__ঠে ধাশ্মিক ও বীব ববুনন্দন ! 

তুমি অসাধারণ কর্ন করিয়াছ। এখন অযোধায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়। 
কৌশল্য।, কৈকেয়ী ও সুমিব এবং অভি দীনভাবাপন্ন ভবতের গ্রীতি ও 

হর্ষ সম্পাদন কর। প্র দেখ, বিনি জীবদ্দশায় তোমার, মহাগুরু ছিলেন, 

সেই রাজ1-দশরথ 'অপূর্ব শ্র। ধারণ. করিগ্না তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। 
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এমন সময়ে ঝাম দেখিলেন, আকাণে স্বর্গীয় রথে তাহার ্বগীয় 

পিতৃদেব ! বাম গুনিলেন, পিতৃদেখ বণিতেছেন_-খৎস ! তোমাকে 'বন- 
বাসে পাঠাইয়া৷ আমি স্বর্গে সখ পাই নাই । আজ 'মামাব দুঃখের শেষ 

₹ইল । তুমি এখন অধোধ্যায় গিয়া তোমাব রাজ্য গ্রহণ কবিলে, বাণী 

কৌশল্যাৰ অভিলাষ পূর্ণ শবে এবং আমিও তৃপ্তি পা করিব। 
স্ব্ণীয় পিতৃদেবোক্ত কথা শ্রবণে বম ভক্তিভবে বোমাঞ্িত হইস্বা 

কহিলেন_-তাত। আপনি টকৈকেষ। ও ভবতৈর উপবে প্রদন্ন হউন। 
«শবথ “তথাস্থ” খলিয়া, পক্মণকে কঠিলেন_ বন! তুমি বনখাস-কালে 

বাম ও সীভাব যেব্।প সেবা! কখিয়াচ্ছ, বাম রাজ! হইলেও ভুমি তাহাদে 

প্রতি সেহবপ সেবায় আম্মনিয়োগ কবিবে এখং তাহাতেই জগতে 
তোমাব অভ্ুল খশ খোযিভ ভইথে। 

অখশেষে ধশবথ সাতাকে কহিলেন বৎসে ! অগ্রি-পরাক্ষাব জন্ত 

ভুমি বামেব প্রতি ক্রোধ কবিও না। তোমাৰ চিতেৰ জন্যই তিনি 
তোমাকে উপেক্ষা কবিষাছিলেন। এমি দ্রক্ষব অধ্যবসাষে মাবীব আদশ- 

ধন্ম বক্ষা। কবিয়াছ। তান চত্দ্র-হ্র্যয থাকিবে, ততধিন জগৎ তোমার 

দশ ঘোষণ। করিবে, সন্দেহ নাই । 

এই বণিয়া! ধশবথেব ধিবামগ্তি আকাশে অদ্ৃপ্ত ভইল। তখন ইন্জ 
আসিয়া বামে প্রতি তুষ্টি প্রকাশ পুব্বক, কোনবপ উপকাব কবিবার 

ইচ্ছা করিলে, ধাম কহিলেন-__হে ধেবেন্ত্র! ধে বানবগণ আমার উপকা- 

বার্থ লঙ্কযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে, আপনি তাহাধিগকে পুনজ্জীবিত 
করুন্। তাহ] হইলেই আমি পরম উপরূত হইব। তথর ইন্দ্র কহিলেন__ 

তথাস্ত। করপি-খক্ষাি সকল মৃত সৈগ্ভই পুনজ্জাঁবন প্রাপ্ত হইবে। 
এই বলিয়া ইন্্র প্রস্থান করিলে, মুত বানর ও খ্বক্ষগণ যেন নুপ্তোখিতের 
তায়, সর্লীবিত হইয়া উঠিল। তখন ঝ্ুনর-কটক মহান্ আনন্দধ্বনিতে 
পরিপুরিত হইতে থাকিল। 
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অন্মোম্ধ্যাম্বাভ্জা 

চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার বিলম্ব নাই দেখিয়া, বান অযোধ্যায় ফিরিয়া 
যাইতে সমুৎস্থক হইলে, বিভীষণ রাখণের সেই মনোহব পুষ্পক-রথ 

রামেব জন্ত সজ্জিত কবিতে আদেশ ধিলেন এবং বামকে নিবেদন 

কবিলেন--প্রভে৷ ! আম আপনাব গ্রীন্ার্থে আব কি কবিতে পাবি? 

বিভীষণেব প্রার্থনায় বাম কভিলেন _বিভীষগ ! এই বানব 'ও খাক্ষগণ 

আমাব জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে । মুতেবা উন্দত্রেব কৃপায় পুনজ্জীবন 

পাইয়াছে। এখন তুমি ইচাধিগকে ধন-রত্ব ধনে পবিতুষ্ট কব। 
তখন বিভীষণ মর্ম্যাধা-অগ্সাবে খানব ও খাক্গগণকে ধন পান কবিলে, 

বাম সকলের কাছে বিধান প্রচণ করিখাব নিমিভ্ত কহিলেন--হে বানর' 

শেষ্টগণ! তোমবা সকলে প্রাপপণে মিত্রেব কার্না সম্পাদন কনিয়াছ। 

তোমাদেব সাহাযোই মামি পীভাকে উদ্ধাব করিতে পাবিজ়াছি । ভে 

স্গ্রীব ! তুমি ববস্তেন কাধ্য সুট,.কবপে সম্পন্ন কথিয়া আমাকে অপবি- 
শোধা খণে আবদ্ধ কবিষাছ। এপন তৃমি তোমাৰ মেনা-সমেত স্বস্থানে 

প্রতিগমন কন। আমবা আমোধাভিমুখে প্রস্থান কবিতেছি । ভে 

খিভীষণ! তোমাকে লঙ্কাব বাজন্ে অভিষিক্ত করিয়াছি । তুমি সর্বথা 

নীতি-পথ অবলম্বন পূর্বক প্রকৃিপূর্জেব সুুখবদ্ধন কবিতে থাক । আমি 

তোমাদিগকে অভিনন্দন কবিপ্ন। পিতবাজ্যে প্রভাবন্ত হইতে সমৃত্নুক 

হইয়াছি। * 
এইবূপে বাম বিদার গ্রহণ কধিলে, তাহাবা একত্র হইরা রামকে 

কহিলেন--বাঁজন্। আমরা আপনাব সঙ্গে গমন করিয়া অযোধ্যায় আপ. 
নাকে বাজ্যাভিবিস্ত দেখিতে বাসনা কবিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক 
আমাদিগকে আপনার সঙ্গে লইয়! চলুন | 

এই প্রস্তাবে রাম আনন্দিত হইয়া বিভীষণ ও বানর-প্রধানদিগকে 
রথে উঠিতে বলিলেন। পরে মহাশব্দে রথ বিমান-পথে উঠিলে, রাম 
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শীতাকে কহিলেন--বৈদেহি! লঙ্কা-নগবী ও আমাদের ,সমর-ক্ষেত্রে ৭ 

পিকে দুষ্টি নিক্ষেপ কব। ত্রথানে রাবণ নিহত হইয়াছেন, এথানে কুস্ত- 
কর্ণ, এ্রখানে অতিকায় । 

বাম এইরূপে দেখাইতে থাকিলে, বখ সমুদ্র উত্তাণ হহতে থাকিল। 

তৎপরে কিক্িন্ধাব সমাপবত্তী হুহলে, সাতা কহিপেন-_মাধ্যপুত্র! আমি 

91! প্রভৃতি স্গ্রীবের মঠিষা এবং অন্তান্থ প্রথান বানবগণের ভার্ষ্য। পা- 

'বুত] হইয়া অযোধ্যাধ যাইতে হচ্ছ! কবি। 

তখন বাম স্থগ্রাথকে সীতাণ শিপ্রায় জানাইলে, সুগ্রীবেব আরেশে 

[কক্ষিন্ধাব প্রধান বমনীগণ শুদ্নবান্ খশ্ত্ালঙ্কাবে ভাষত হ্হয়। স্বীর-শ্বীয 
গ্রামী সমিবাহাবে বণে আবোষ্ণ ফরিণ। তখন বণ পুনব।ষ্স উত্তবাভি- 

বুখে চলিতে থাকিলে, রাম ক৮পেন-_ ঞানকি ! এ ধেখ খয্ুমু ক-পব্বত, 

খানে আমি সুগ্রীবেৰ সম্িত মিদিত ভইয়।ছিপাম 7 এ দেখ পম্পা- 

শবোবব। এইখানে আমি তে।মাব জন্য কতই না বিপাপ কবিয়াছিলাম ! 

চর ভাবেই আমি শববাকে দেখি এখং কবন্ধকে খধ কবি। এরর্দেণ 
'সহ জনস্থান, যেখানে আমি ধব-দুষণ ও ভ্রিশিবাকে শিভত কবিয়াছিলাম ? 

'এই স্থানে পক্ষীন্্র জট।যু তোমাব জন্ত যুদ্ধ করিতে গিয়া রাবণের হস্তে, 
নিহত হয় । শ্রী দেখ আমাধের সেই আশ্রম; উঠ এখনও অবিকৃত 

পৃহিয্ছে ! এ সেই নিম্মীল-সপিল। গোদাবরী এবং তন্সিকটে অগপ্তাংশম ; 

বর স্ৃতীক্ষেব আশ্রম ; এঁ শরভঙ্গেৰ আশ্রম; এ ধেখ চিত্রকূট, যেখানে 

হরত আসিঙ্নাছিণপেন ; এ দেখ মুনিবর ভবদ্াজেৰ আশ্রম; এ দেখ 

নুনিগণ-সেবিত। গঙ্গা! এবং তাহার পবেই আমাক সখা নিষাদ-বাজে" 

শ্ঙ্গবের-পুর ॥ সু-উচ্চ বিমানচারী রথ হইতে অখেধা। দৃষ্ট হইতে থাকিলে, 
রাম সীতাকে কহিলেন; ধেখ অযোধা-নগরী । তখন সকলেই সেই 
'লাক-বিশ্রুত নগরীদ্ঘ দিকে অনিমেয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! রহিল । 

এই স্কলে রাম হুনুমান্কে কহিলেন, তুনি সত্ব. অযোধ্যার় গিয়া. 
৮৯ 
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সেখানকাব কুশল জানিয়৷ এম। যাইবার সময়ে শুঙ্গবের-পুবে অবতবণ 
পূর্বক নিষাদ-রাজ গুহকে আমাৰ কুশল-সংবাদ দিয়! যাইবে । গুহ আমাব 

প্রাণসম স্থা। আমি বনবাসান্তে অযোধ্যায় ফিবিতেছি গশুনিলে, মে 

অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তোমাকে অযোধ্যার পথ ধেখাইয়! দিবে। গুহের 

কাছে তুমি ভবতেব সংবাদও প্রাপ্ত হইবে। অযোধ্যায় গিয়। তুমি 
ভবতকে বলিবে,__আমবা! কুশলে আছি এবং প্রতিস্ঞা-কান উত্তীণ করিয়া 

অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। বনবাস-কালেব ঘটনা-নকলও সংক্ষেপে 

ভবতকে জানাইবে। আমাদেব প্রত্যাগমন-সংবাদ ভরত কি ভাবে গ্রহণ 

করেন, তাহা তুমি নিপুণরভাবে লক্ষ্য কবিবে। 

রামেব আদেশে হনুমান তখনই আকাশপথে গমন কবিয়্া অবিলহ্থে 

শৃঙ্গবের-পুরে উপস্থিত হুইলেন এবং 'গুহকে বামের সংবাদ প্রদান কবিয়। 

অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। নন্দী-গ্রথমে উপস্থিত হইয়৷ হনুমান্ 

দেখিলেন, চীব ও 'সজিনধাবী ক ভপভ দীনভাবে ধিন-যাপন কবিতেছেন ! 

হনুমান্ তাহার সমীপবর্তী হইয়। নিবেদন কবিলেন-_-বনবাসী বাম আপ 
নাকে তাহাদের কুশল জ্ঞপন কবিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন। 

পক্ষণ ও সীতার সঙ্গে তিনি শীন্রই এখানে উপস্থিত ইইয়৷ আপনার সহিত 

মিলিত হুইবেন। অতএব গাপনি তাহাব এগ্ত শোক ও চিন্ত। দূব ককন্। 
হনুষ্মানেব মুখে বামে আগমন-বার্ত| শুনিয়। ভবত তৎক্ষণাৎ মুহমান 

হইলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হুইস্ঘা! হনৃমানকে অভিনন্দন-পুর্বক বানধদিগেব 
সহিত রামের কি স্ুত্রে। কোথায় মিলন হইল, এ কথা ভরত গুনিতে 

চাহিণে, হনুমান্ সংক্ষেপে রামের বনবাস-কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিলেন-- 

সম্প্রতি রাম গঙ্গা-তাঁর পর্য্যন্ত আমিয়াছেন। আগামী কল্য পুষ্যা-নক্ষত্রে 

তিনি অযোধ্যা-প্রবেশ করিবেন। ূ 
হনুমানের বাক্য-শ্রবণে ভরত তাহার বছুদিনেব মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হইতে 

চলিল, এই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তখনই সমুচিত ব্ধানে ও 
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সমাবোহে বামকে উদগমন করিবার নিমিত্ত উদ্ভোগ-আয়োজনেব ব্যবস্থা 

কবিয়া, রাম-দর্শনেব জন্ত উৎ্ম্ুক হইয়। রহিবেন। পরদিন প্রভাত 

হুইবাব বহু পুর্ব্ব হইতেই অশ্ব-গজ-বথ, সৈন্য-সামস্ত ও অযোধ্যা-নিবাসী 

আবাল-নৃদ্ধ-বনিতা অযোধ্যাব রাজপথে নির্গত হইলে, বোধ হইতে লাগিল 

যেন সমগ্রা অমোধ্যা রাম-ধর্শনে চলিয়াছে ! ধেখিতে-দেখিতে অযোধ্যা 

"আকাশে পুষ্পক-বথ দেখা দিল । ভবত-প্রমুখ আবোধ্যাবাসিদ্িগকে 

দেখিয়া রামের শাজ্ঞায় পুষ্পক ভূমিতলে অববোহণ কবিলে, আনন্দাশ্র 

মোচন কধিতে-কবিতে ভরত রাম-চবণে প্রণত হইলেন এবং বামও শ্লীত- 

মনে ভবতকে গাঢ 'আলিঙ্গন কবশিলেন। তৎপবে ভবত্, লক্ষণ ও 

সীতাকে অভিবাধন কবিয়! বিভীন্ণ এবং বানর-প্রধানদিগের সহিত মধুব 
সম্ভাষণ কবিতে লাগিলেন। শপ স্গ্রীণকে কহিলেন,-উপকাব দ্বার 
মিত্র-সন্বন্ধ ও অপকাব দ্বাবা এক্র সম্বন্ধ ৬ইম! থাকে । তুমি উপকাব দ্বারা 

আমাদেব পঞ্চম-ভ্রাতাবপে গণ্য হইয়াছ। 'অনন্তব ভরত বিভীষণকে 

কহিলেন-__রাক্ষস-বাজ ! আপনার সভায়ত। পাইয়াই, বাম তক্ষব কার্ষ্যে 

শিদ্ধি-লাঁভ কবিতে পাবিযাছেন। এইজন্ত আমব| সকলেই আপনাব কাছে 
চির-খণী হইয়া রহিলাম। . 

পবে শক্রত্র, রান ও লক্ষ্পণকে আভিবাধন করিয়া সীতা-দেবীব্ চরণ- 

বন্দন! কবিলেন। 

ইহার পরে বাম কৌশল্যা, কী: '3* টির চরণম্পর্শ-পুর্ববক 

অভিবাদন কিয়! মাতৃগণেব নহিত পুরোহিত-গৃহে গমন কবিতে লাগিলেন। 
এই মময়ে অযোধ্যাবাসিগণ সকলে একত্রে অঞ্জলিদ্বদ্ধ হইয়া বামকে 

অভিবাদন করিতে থাকিলে, সেই লোক-সরোবরে তাহাধেব . বন্ধাঞ্জলি 

বিকসিত কমল-কুলের শোভ! ধারণ করিল। 

, হলাম্সেন্ দলাজাভ্িত্িন্ক 
অনন্তর ভরত শিরোপরি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সকণের সমক্ষে রামকে 
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কহিলেন-_-আন্ম্য ! আপনি জননী কৈকেয়ীব দোষ ক্ষালন-পূর্বধক আমাকে 

এই রাগ প্রণান কিয়! নির্দিষ্ট-ক।লেব জন্য বনঝ।স স্বীকাব করিয়াছিলেন 
এবং আমিও উহা ম্তান-স্বরূপ গ্রহণ করিনছিলাম । আজ সেই বাজ 

আমি পুনবায় আপনাকে নিধেধন কবিভেছি। আপান তাহা গ্র»ণ 

ককন্্। আপনাৰ প্রত্যাগমনে ও ঝাজাগ্রঞণে আমাৰ অভিলাষ পুর্ণ এবং 

জন্ম সার্থক হহল! আপনি কোষাগার ও সেনাবল পর্যাধেক্ষণ করুন। 

মাপনাব নামেব তেজে উভয়েই এখন দশগুণ পরিমাণে বন্ধিত ছইয়াছে। 

ভবতেব ধেন্ঠ পর্শনে ও বিশীত বাকা শ্রথণে বিভাষণ ও বানণগণের 

নেত্র বাম্পাকুল হইল । বাম ভবহুকে গাঢ় আশিঙ্গনে তৃপ্ত কবিলেন । 

খন পুবোহিভ-প্র গ্রাম অশোক, বিজয়, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি সচিবগণ বামের 

বাজাভিযেক উপলক্ষে নগবে বিচিত মঞ্গলাচব্ণ-মনুষ্ঠানেব আদেশ প্রদান 
কবিলেন। 

পবে যথোচিত প্রণাধন-ক্রিষা সমাপনান্থে রাম নগব-দর্শনার্থ বথারঢু 
হইণে, ভবত অশ্ববশ্মি ও পক্রপ্র বামে মন্তকে ছত্র ধাবণ করিলেন এব" 

লক্ষণ চামব ও বিশাবণ ধাল-বাজন ধাবণ-পৃর্বক বামেব পার্থ দণ্ডায়মান 
হইবেন।  আুত্রীব শরুঞ্জন-মামক কুঞ্জব-পুষ্ঠে এবং অন্তান্ত বানবগণ 
মন্যাাকাবে স্থশোভিত হইয়া মাতঙগ-পুষ্টে বামের অনুগমন করিতে 
থাকিলেন। শঙ্খ ও ছুন্দৃতিব শিনাদে চঠ$দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল। 
এইবূপে নগব ভ্রমণ কবিয়া বাম স্বীক্ব-ভবনে স্ুগ্রাবেব বাসস্থান নির্দেশ 
কবিয়া, নিজে পিতা! দশনথেব গৃহে প্রবেশ করিলেন। 

পবে ভবতেব অন্ুবোধে সুগ্রীব বানবগণকে আদেশ কবিলেন বে, 
তাহারা অভিষেকেব জন্য সাগব-চতুষ্টয়ের জল আনিয়া! আগামী প্রত্যুনে 
অযোধ্যায়্ প্রত্যাবৃত্ত হউক। 

পরদিন অভিষেক-কালে বশিষ্টাদি রাহ্মণগণ রাম ও সীতাকে রহম 
'পীঠে উপবেশন করাইয়! নির্মল ও সুগন্ধ জল দ্বারা রামের অভিযেক-ক্রিয! 
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মম্পন্ন করিলেন । তাহাদেব পরে খাস্থিক ব্রাঙ্ষণগণ রামেব অভিষেক 
করিলেন । তখন বিমানদেশে দেখগণ, গন্ধব্বগণ, মকলেই রামেব অভিম্েক- 

দর্শনে আনন্দিত হইলেন। 

ভ্ংপবে অভিষেকোচিত দান-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকিল। ব্রাহ্মণ 

গণকে গো, অশ্ব, বুষ, ভিবণা, বিবিধ বঙ্গ ও আভবণ বিতবিত হইল । বাম, 

ম্বগ্রাবকে যণিমগী কাঞ্চনমালা, অঙ্গদকে বৈদ্ধ্য-বিজিডিত, চন্ত্ববশ্মি- 

বিভূষিত ন্গদ-সগল এবং সীন্াকে মণিক্ছঘডিত মুক্তাভার প্রদান কৰিলে, 
সীতা, বামেব মন্তমোপনে, উ মুক্তাভাব কৃতজ্ঞতাব নিদর্শন-স্বজপ হনুমানের 

হস্তে প্রদান কবিলেন। তৎপবে অন্ঠান্ত বানবসকল যথাযোগা উপহার 

পাইষা পরম পবিতুষ্ট ভইল। বিভীষণ, সুত্রীব, হনুমান্ ও. জানম্ববান রাম 
কর্তৃক বত্ন ও মালা-চন্দনাদি দ্বাবা অভিনন্দিত হইয়া! বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক 

স্বস্থানে প্রস্থান কবিলেন । 

বাম ঝাজপদে অভিষিক্ত হইয়! লক্ষ্মণকে কহিলেন _ ভ্রাতঃ ! তুমি আমার 

সহিত পৈতৃক-নাজা ভোগ কব। কিন্ছু লঙ্পণ তাহা কবিতে অস্বীকার 

কবিলে, বম ভবনন্চে মেইম্পর্দে অভিষিক্ত কবিলেন । তখন ভ্রাতৃগণকে 

লইয়া রাম যজ্ঞ।ণি অনুষ্ঠান-পৃর্বক অযোধায় বাজত্ব কবিতে থাকিলে, 

গাব বাজত্বকালে অবোধ্যাবািগণ বৌগ-শেক-বাসনাদি-বর্জিত ও 

মহিংস হইয়া পরম স্থুখে কাল-মাপন কবিতে থাকিল। 



উত্তর-কাণ্ড 

লাহ্ম-ভঙান্জ্য-৩নহস্বাদ 

ুর্দান্ত রাবণেব বংশ নির্মূল কবিদ্লা রাম অযোধ্যাব রাপদে অধিষ্ঠিত 

শইলে, তাহাকে অভিনন্দিত কবিবাব নিমিত্ত ধিগ.ধিগন্ত হইতে বহু খষি- 
গণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন ॥ অগ্রিতুল্য তেঞজঃ-পুগ্র খধষিগণকে পাচ্ছ 
ও অর্থ দ্বারা অচ্চন-পুর্বক বাম তীহাদেব কুণলাণি জিজ্ঞাসা করিলে; 

তাহারা কহিলেন_ হে বঘুনন্দন! সর্বত্রই আমাদের কুশল। আপনি 

বাবণকে বিনষ্ট করায় পষিগণেব বজ্ঞ-বিদ্ব-প মহাভয় বিদূরিত হুইয়াছে। 

বিশেষতঃ আপনি কালে স্তায় অৃষ্রে ধাধিত ইন্ত্রঙিংকে বধ করিতে 

'পারিনাছেন, ইহাতে আমব! লমধিক আশ্চর্যযাদিত হইম়্াছি। রাবণ- 

নন্দন মেঘনা মায়াবী-যোদ্ধা এবং ধৈসবরে অবধ্য। অথচ তাহাকে বধ 

না কবিতে পাখিলে, বাধণ-বধ হহত না । আপনি এই মহখ-কার্ধ্য 

সমাপনাস্তে সীতার সহিত অযোধ্যায় প্রভ্যাগত হইস্স। দশরথের সিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন শুনিয়া, আমর! অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। 

খষিদিগের নুখে ইন্দ্রজিতের এইকব্রপ গুণবাদ শুনিয়া রাম কহিলেন-_ 
ভগবন্! আপনার! রাবণ ও “কুস্তকর্ণকে অতিক্রম করিয়৷ ইন্দ্রজিতেব 
প্রশংসা করিতেছেন কেন? রাবণের বহু সেনাপতি ও পুব্রগণের মধ্য 
অনেকেই বীর । তাহাদের কথ] না বলিম্াা, আপনারা কেবলমাত্র ইন্দর- 
জিতের কথাই বলিলেন, ইন কারণ কি? 
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. রামের এই লঙ্গত-প্রশ্ন শুনিয়া মহাত্থা অগন্তয কহিলেন__রাম , 
ামি বাবণের বংশ-পবিচয় ও বর-প্রাপ্তির কথা বলিতেছি, শুন। সত্য- 

দুগে প্রজাপতির পুত্র পুন্ত্য তপন্তা-হেতু মেরু-সঙ্গিধানে ভৃণবিন্দু-ন/মক 
মহধিব আশ্রমে বাস কবিতেন। পৰে তৃণবিন্দুব কন্তাকে তিনি ভাব্যা-স্বরূপে 
গ্রহণ করিলে, তাহাদের এক পুর জন্মিল তীহ।ব নাম বিশ্রবা। ৰিশ্রবা 

'বদাধ্যয়ন ও তপন্ত। দ্বাবা ধশপ্ৰা হইণে, ভবদ্া্জ তাহাৰ কণ্ঠ! দেবধর্ণিনীকে 

বিশ্রবার হস্তে সম্প্রদান কবেন। ইহাদের পুত্রেব নাম সুবের । কুবে 
হপস্তায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া, দেখগণেব বিত্ত-বক্ষক লোক-প(লত্বের বব 

চাহিলে, ব্রহ্মা তাহাকে সেই ববই দিলেন। দেবগণের মধ্যে বাসব, বরুণ 

ও যমেব পরেই তাঁহাব পণ-মর্ধ্যাপা নিগি্ হুইল এবং এ. বব-লাভের 

সঙ্গে তিনি পু্পক-নামক বিমানগাধা অপুর্ব বথও পাইলেন। কুবেব 

পিতাব কাছে গিষ। খব ' পথ-শাঙেব সংখাধ জানা ইয়া ঝলিলেন,_ এখন 

আপনি আমার জগ্ত একটা খমস্থান নির্দেশ করুন। তখন বিপ্রবা পুত্রকে 

কহিলেন,_তুমি দক্ষিণ নাগব-ভাবে ঞিকুট পর্বত-শিখরে লঙ্কা-নারী যে 
মনোহর! পুবী আছে সেহথানে বাস কব। এ পুখা বিশ্বকল্মব নির্মিতা, 

শ্রাকার-বেষ্টিতা ও পবিখা-পাঁধবৃতা । পুর্বে রাগসেবা ত্র পুবীতে বাস 
করিত । কিন্ত বিষুব ভয়ে ত|ঞাবা পাতালে প্রবেশ কবিণে, সেই অবধি গু” 

পুবী বাক্ষদ-শূন্ত ও 'অধীশ্বব-ণুঃ হইয়। রহিষ্াছে। তুমিই এখন এ পুরীব 

একেশ্বর হইয়া খে বাস কবিতে থাক। 7 

ধনেশ্বর কুবেব তাহাই কবিতে লাগিপেনশ সময়ে-সময়ে পুষ্পকে 

আরোহণ*করির়! তিনি পিতামাতাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে মাসিতেন। 

কুবেরেব পূর্বেও, লঙ্কায় বাক্ষমগণ বাদ করিত গুন্ডা, রাম কহিলেন 

--পুল্ত্য হইতেই বাক্ষস-বংণের উদ্ভব, আমর! এইরূপই শুনিয়াছিলাম। 

কিন্ত আপনি বলি্িছেন, তাহার পূর্বেও লস্কায় নাঙ্গনগণ বাস করিত। 

এই কথা,ঝুঝিতে পারিতেছি ন|। 



২৬৮ বামারণ 

রামের কথায় অগন্তয কহিলেন__ব্রহ্গা পাতালে সলিল-স্থ্টিব পরে 

যক্ষ ও রক্ষের স্ষ্টি করেন। সেই বক্ষঃ-কুলে হেতি ও প্রভেতি, এই হু 

ভ্রাতা জন্মগ্রহণ কবে। ভরয়।-নায়ী রমণী হইতে হেতিব বিছ্যুৎকেশ-নামক 

এক পুত্র হয় । বিহ্যৎক্ণেব পুত্র সুকেশ। দেবখভী-নায়ী গঞ্গর্ব-কন্তার 

গর্ভে স্ুকেশেব তিন বলশালী পুত্র জন্মে_-মালাবান, মুমালা ও মালা । 

ইন্ছারা সকলেই তেজন্বী ও তপস্তা-রত । উহ্াবা রঙ্গাৰ খধে বণশাণা হইয়। 

স্থবাসুরেব উতৎপীড়ন কবিতে লাগিল । একথা উচাবা বিশ্বকর্দ্মাকে 

কহিল__হে দেব-শিলি! যে-কোন পর্বত।শ্রয়ে মআমাধেব বাসেব নিমিত্ত 

আলয় নিম্মাণ কবিয়া পিউন । শাঠাণেখ 'গ্রবোবে বিশ্বকম্ম। সংগন-তীবস্থ 

ত্রিকৃট-পর্ববত"শিবে পঙ্ক/-নাক্মা নগবা নিনম্মণ কিয়া ধিশেন। বাক্ষসেবা 

তখন সেহ নগবাতে শিয়া খাস কবিতে খাকিল। এন্মপান'য়ী এক 

গন্ধবর্বাব তিনটা রূপবতী কন্তা ছিল। দেসেহই কন্তাগণকে গোষ্ঠক্রমে 
রাক্ষসণিগকে দান কবিতে চাহিণে, জোগ্া। কনা শ্ুন্দবা মাণাবানেব 

তার্ধ্য। হহল। বিরূপাক্ষ-মাধধি পঞ্চ-র|গ্ন এবং অনণা-নায়া এক বস্তা 

নালাবানেব সন্তান। স্ুমালীৰ ভাধ্যা কেহুমতীৰ গভে প্রঠন্ত' ধু, 

অকম্পন প্রভাতি খন্থ মহ্তাবল পুন এখং কুন্তাণসী, ৮কসী, রাকা, 

পুষ্পেরৎকটা নামে কণ্া-সক্ণ .ছরন্মে। মালীর ভার্ধা ব্ধাব গে অনল, 

নল, হর ও সম্পতি এই চারি পুত্র হয়। এই পাঙ্গস-চতুষ্ট্নই পরে 
বিভীষণেব অমাত্য হইয়াছিল । এহ বলবার্য্যবন্ত বাক্ষসেবা নিখস্তর 

দেব-গন্ধব্ব-খাষি-বক্ষগণকে উতৎ্পীড়িত করিতে লাগিল। 

উৎপীড়িত দেবগণ ,মহেশ্বরের কাছে রাক্ষসদিগের উপদ্রবের কথা 
দ্নানাইর। প্রতীকার প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন বে, বর-প্রাপ্ত রাক্ষমের৷ 

তাহার অবধা | দেবগণ বিষ্ণুর কাছে গিয়। নিবেধন্ করিলে, বিষুঃ এই 
উপদ্রবের প্রতীকার করিতে পারেন। দেবগণ তাহাই করিলে, বিষুঃ 
ঝাক্ষস-দমনে সম্মত হইলেন। বিষ্ণুর সহিত বুদ্ধে মালী নিহত. হইলে, 
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পবাজিত বাক্ষনর্দিগেব সহিত মালাবান লঙ্কা পরিত্যাগ পুর্বক পাতালে 

বস কবিতে থাকিল। 

পবে স্থুমালী-রাক্ষসেব বপবর্তী কন্ত! কৈকমী * পিতৃ-নিয়োগে পুলস্ত্য- 

নন্দন দ্বিজবব বিশ্রবাকে আত্ম সমর্পণ কবিলে, অগ্নিহোত্রকাবী বিশ্রবা ক্রুদ্ধ 

হইয়া তাহাকে কহিলেন, _তুমি ক্রু,ব-কন্মা বাক্ষদ সকল প্রসব কৰিবে। 
বিশ্রবার এই কথায় কৈকন্ী একটা উত্তম পুত্র প্রার্থনা কবিলে, বিশ্রৰা 

কহিণেন তোমাব কনিষ্ঠ পুত্র ধর্মাতআ হইবে। ক্রমে, কৈকসীব গভে 

প্রথম যে পুত্র জন্মিল, তাহাব নাম ধশানন। পশ/ননেব জন্ম কালে নানা 

দুপ্সিমিত্ত-সকল সংঘটিত হইয়াছিল। ঠৈকলীর দ্বিতীয় পুত্র বিকটাকাব 
কুম্তকর্ণ। তাহাব পবে এক কনা! জন্মিল, সে বিক্লৃতানন! সুর্পপখা। 
অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র বিভীষণ । 

একদা! কুবের পুম্পক-বথে পিতাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসিলে, 

কৈকমী দশাননকে বলিল-_ পুত্র! তোমার ভ্রাতা কুবেবকে দেখ। 

তুমি যাহাতে এবপ এশ্বর্যাশালী হইতে পাব, সে বিষয়ে অধ্যবসারী হও । 
গননীব কথায় দশানন কঠিঘ__জননি ! আমি তগপন্ত। কবিয়া ত্রেলোকা- 

জধী হইব। 

ক্রমে, কৈকনীব তিন-পুত্রহ তপক্তাস্ত ব্রতী হইল। সেইক্ষণ হইতে 

দশানন উৎকট অধাবসায়ে তপস্ত। কবিতে প্রবুশ্ত হইলে দশাননেব ঘোবতব 

তগন্তায় ব্রঙ্গা সন্থট ভইস্স। বব দিতে চাহিলেন। ধশানন প্রথমে অমবত্ব-বৰ 

প্রার্থনা করিল। কিন্তু ব্রহ্ম তাহা দিতে অস্বীকাব করিলে, দশানণ 

কহিল-_হে প্রজাধাক্ষ ! তবে আমাকে দেব-দানব-পৈত্য-বক্ষ-বঙ্ষেব অবধ্য 

করুন্। মনুস্তধিগকে আমি তৃণ-ভূণ্য জ্ঞান কবি। স্ুতধাং তাহাব! আমাৰ 

কাছে ধর্তব্যই নহে। , দশাননেব প্রার্থনা-মত বব-দান ক বিয়া, বরহ্ধা শ্বেচ্ছান 

তাহাকে আরও একট বব দিলেন, দশানন যদৃচ্ছা-রূপ-ধাবণে সক্ষম হইবে । 

ক বই কৈকদীই কৃতিবাস-রামাধণে পনিকইশি নামে অতিহিতা |... 
১ 
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বিভীষণও তপন্তা করিতেছিল। ব্রহ্ম! তুষ্ট হইয়া তাহাকেও বর"দান, 

করিতে চাহিলে, বিভীষণ কহিল- ব্রহ্মন্! বিপদেও যেন আমার ধর্মে 
মতি থাকে, এই বর আমি প্রার্থনা করি। ত্রহ্ম! বিভীষণেব প্রতি গ্রীত 
হইয়। এঁ বর প্রদান করিলেন। অধিকন্তু তাহাকে অমরও করিলেন । 

অবশেষে ব্রহ্ধা কুস্তকর্ণকেও বরদানেচ্ছধ হইলে, দেবগণ ব্রহ্মাকে 

কহিলেন _ব্রঙ্গন্ ! কুম্তকর্ণ যেব্বপ জীব-ভক্ষক, তাহাতে সে যদি আপনাৰ 

কাছে বর-প্রাপ্ত হয, তবে অল্প দিনের মধ্যেই সে ত্রিলোককে উদরসাৎ' 

করিয়। ফেলিবে। অতএব আপনি বব-দানচ্ছলে উঠাকে সুদীর্ঘ নিদ্রায় 
অভিভূত করিয়া বাখুন, যাহাতে লোক-সকল রক্ষা! পাইবে। 

তখন ব্রহ্ম, কি উপায়ে কুস্তকর্ণেব মুখ হইতে প্রর্ূপ বরেব-প্রার্থন। 

নির্থত হইতে পারে, তাহ। চিন্তা কবিয়া সবস্বতীকে ন্রণ কবিলেন। 

সরম্বতী আসিলে, ব্রঙ্গা তাহাকে কহিলেন-তুমি দেবগণের বাঞ্ছিত বর- 
প্রার্থনারূপে কুম্তকর্ণের মুখ হইতে নিঃস্যতা হও | তখন সরস্বতীর 

প্রভাবে কুস্তকর্ণ বর চাহিলেন-_ হে দেব-দেব! আপনি যদি আমার 

প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে নুদীর্ঘ নিদ্রার বর প্রদান 
করুন। আমি যেন ছয় মাস নিত্রিত থাকিক্বা, ভোজনের নিমিত্ত এক- 

নিন মাত্র জাগরিত হইতে পাবি। ব্রঙ্গা “তথাস্ত” বলিয়া চলিয়৷ গেলে, 
দেবগণও প্রস্থান করিলেন। 

নিশাচরদিগের বর-প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণে স্ুমালী অন্ুচরগণ-সগে 
পাতাল হইতে নির্গত হইয়া দশাননের নিকট গমন করিল। স্ুমালী 

দ্রশাননকে কহিল- বৎস ! পুর্বে আমর! লঙ্কা বাস করিতান, কিন্ত 

বিষ্ণুর ভয়ে লঙ্কা ,পরিত্যাগ করিয়া পাতালে বাস করিতেছি । এখন 

ভুমি ব্রহ্মার বর পাইয়াছ শুনিয়া, আমাদের সে ভয় দূর হুইক্াছে। 
এখন তোমার ভ্রাতা কুবের লঙ্কা অধিষ্ঠিত আছেন! ভুমি যদি সাম; 

দান বা ৰল দ্বারা উহা! কুবেরের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পার, 
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হাহা হইলে তোমাকে 'অধিপতি কবিয়া/ আম্ব। পবম সুখে লঙ্কায় বাস 

কবিতে, পাবি। ভ্রাতাব বিকন্ধে হ্থমালীর এই প্রস্তাব দশানন প্রথমে 

প্রত্যাখ্যান করিল । পৰে প্রহস্ত-বাক্ষল সুর ও অস্রদিগের মধ্যে ভ্রাৃ- 

দ্রোহেব উদ্াহবণ প্রদর্শন-পূর্ধক দশাননকে সম্মত করাইলে, দশানন 

কুবেবের কাছে দূত পাঠাইল। দূত গিয়া কুবেরকে কহিল-_-আমি 

পশাননেব দূত । পুবাকালে এই লঙ্কা! ভীম-বিক্রম ন্ুমালী প্রভৃতি রাক্ষস- 

দিগেব বাদস্থান ছিল। এখন তাহার লঙ্কার পুনবধিকাৰ প্রার্থনা 
করিতেছে । 

দূতের কথ! শ্রবণ করিয়া কুবেব কহিল_হে দূত! তুমি ভ্রাতা 

দশাননকে কহিবে, আমার পিতা এই লঙ্কা আমাকে. দিয়াছেন । 

আমি ইহা! ত্যাগ কবিতে পাবি না। তবে আমার যে রাজ্য ও পুরী 

আছে, তাহা দশানন অকণ্টকে ভোগ কবিতে পারেন) দূতকে বিদায় 

নিয়া কুবের পিতা বিশ্রবাব নিকট গমন-পূর্ববক তাহাকে দশাননেৰ 

প্রস্তাব জানাইলে, বিশ্রবা কহিলেন-বৎদ! দশানন এখন বর-লাভে 

ুরঘর্য হুইয়। উঠিষাছে। স্ৃতরাং তাহাব সহিত বিবোধ বাঞ্ছনীয় নহে। 

হুমি শ্বজন-সমভিব্যাহাবে কৈলাসে গিয়া পুরী নির্খাণ-পূর্ববক সেইখান্যে 

বাম কর। 

পিতৃবাক্যান্ুসারে কুবেব তাহাই করিলে, বাক্ষমগণ-সহ দশানন লঙ্কা- 

মগরীতে প্রবেশ কবিল। তৎপবে বিছ্বাজ্জিহ্বেব সহিত রাবণের ভঙ্মী 

হুপণখাব বিবাহ হইল। একদা! দশানন মুগয়া বিহার করিতে গিয়! 

মনর-দানব ও তাহাব কন্ঠ মন্দোদরীকে দেখিল এবং পরিচয়ে শুনিল, হেমা- 

নারী অঞ্সরীর গর্ভে মগের এই অপূর্ব রূপবতী কন্তা জন্মে । ময়ের ছুইটা 

পূত্রও আছে-_মায়াবী ও ছুন্দুভি। * দশীনন নিজের পরিচয় দিলে, ময় 

* কিছিকা-কাণ্ডে (১২২ পৃষ্ঠায়) খে ছুন্দুতি,৪ মায়াবী উল্লিখিত, তাহারা অন্বর- 

জাতীর ও ভিন্ন ব্যক্তি। 
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তাহাকে খধি-পুত্র জানিয়। কন্তা। সম্প্রদান করিল এবং তপস্তা-লব্ধ শক্তি- 

নামক অমোঘ-মন্ত্র প্রদান করিল। হেরাম! এই শক্তি-দ্বারাই আহত 

হইয়া লঙ্কায় লক্ষ্মণ মৃত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। ইহাব পরে দশানন হই 

ভ্রাতাব বিবাহ ধিল। কুস্তকর্ণেব বিবাহ হইল বৈবোচন-বলির দৌহিত্র 

বন্ত্রজালা-নায়ী কন্তাব সহিত, আর বিভীষণেব বিবাহ হইল গন্ধবর্ব-রা 

শৈলুষের কন্তা সবমার সহিত। কালক্রমে মন্দোদবীব এক পুত্র জন্মিল_ 
দেই পুত্র জলদ-গম্ভীব স্বরে বোদন কবিত বলিয়!, দশানন তাহার না 

ৰাখিয়াছিল মেঘনাদ । 

তৎপরে দশানন নানাস্থানে নানাবিধ অত্যাচার করিতে থাকিলে 

কৈলাস-বাসী তাহার ভ্রাতা কুবেব সছ্পদেশ প্রদানের নিমিত্ত তাহা 

কাছে দূত প্রেরণ কবিলে, দশানন ক্রোধে সেই দূতকে বিনাশ করিদ্ব 
কুবেবের সহিত বুদ্ধ কবিবাব নিমিত্ত কৈলাসে গমন করিল । সেখানে 

উভয় পক্ষে ঘোবতব যুদ্ধেব পবে কুবের পবাজিত ভইলে, দশানন পুম্পক- 

নামক কুবেবেব বথ অধিকার কবিল। বিশ্বকণ্শী-বিনির্দিতি বিমান-গাম 

এঁ বথের বাহ ও আভন্তব সৌন্দধ্য যেমল উৎক্ু্টু, গতিবেগও তেমনি 

মনোরথ অপেক্ষা ভ্রুততব | 

কুবেবকে জনন কবিয়া দশানন ধেব-সেনাপতি কার্ঠিকেয়েব জন্মভূি 
শরবনে গমন কবিল। সেখানে উপস্থিত হইয়! দশানন নন্দীব কাছে 

শম্করকেও উপেক্ষা কবিয়াছিল। এই শববনে বানর-মুখ দেখিয়া! দশান? 

হাস্য কবিলে, নন্দী তাহাকে শাপ দিয়াছিল যে, বানর কর্তৃকই তাহার বং” 
ংদ হুইবে। দশানন ক্রোধে কৈলাস-শৃঙ্গ উৎপাটিত করিতে উদ্ধত 

হইয়্াছিল। কিন্তু মভাদেব-কর্তৃক পীড়িত হইয়া তাহার শরণাগত হুইতে 
বাধ্য হয়। মহাদেব দশাননের বাহুবলের প্রশংস! করিয়া, তাহাকে চন্রহাস- 

নামে খড়গ প্রধান করিলেন। তখন দশানন বর প্রার্থনা করিলে, 

মহাদেব বর দিলেন,-__তুম্ি অভিশাপ দ্বারা বিনষ্ট হইবে না । মহাদে 
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মাবও কহিলেন-__তুমি শৃঙ্গ উৎপাটন করিতে উদ্যত হইফ়ু, যে ভীষণ রব 
করিয়াছ, তাহাব জন্ত আজি হইতে তুমি প্রাণ” নামে বিখ্যাত হইবে। 

মহাদেবের কাছে বব পাইয়া রাখণ সর্বদ। নানাবিধ অত্যাচার করিয়া 

বেড়াইতে লাগিল। একদা সে হিমালক-প্রদেশে বূপযৌবন-সম্পন্না, 

তপন্কা-নিরতা বেদবতী-নায়ী এক নারীকে ধর্ষণ করায়, বেদবতী রাবণকে 

কহিলেন-_-মামি ব্রহ্মধি কুশধ্বজ্ের কন্যা, নাবায়ণকে লাভ করিবার জন্য 

তপন্তা করিতেছিলাম। তুমি বলপুর্বক আমাকে ধর্ষণ করায় আমার 
এই অপবিত্র দেহ এখনই তোমার সমক্ষে আমি অগ্নিতে সমর্পণ করিব 

এবং তোমার বিনাণের নিমিত্ত এক ধার্শিকের অযোনিজ! কন্যারূপে 

পুনর্জন্ম গ্রহণ কবিব। এই বলিয়।৷ বেদবতী প্রজ্ছবলিত : চিতায় দেহ 

বিসর্জন করিলেন। হে রাম! সেই বেদবতীই সীতা-ূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। তৎপরে বাবণ অযোধ্যাক্স গিয়া রাজা অনরণ্যকে যুদ্ধে 

আহ্বান কবিলে, রাবণেব সহিত যুদ্ধে অনরণ্য পরাজিত হইয়া! কহিলেন__ 
আমি কাল-কর্তৃকই নিহত হুইলাম। তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। 
যাহা হউক, এই ইঙ্ষাাকু-বংশে দশরথ-তনয় রাম তোমাকে বিন 
কবিবেন। 

অনন্তর রাবণ যম-পুবীতে গিয়া যমুরাজকে এবং রসাতলে গিয়া 
বরুণ-পুব্রগণকে জয় করিয়া আপিল। এইরূপে বাছবল-দৃপ্ত ও, দৈববর- 
প্রমত্ত রাবণ সর্বলোক-বিজয্ার্থ সুর্যলোক, চন্দ্রলোক, পাতাল, সর্বত্র 

ভ্রমণ ও জয়লাভ কবিয়া, লঙ্কায় প্রত্যাবর্তর্ন করিতে থাকিলে, পথে যে- 

সকল রূপযৌবন-সম্পন্না রমণী দেখিতে পাইলু, তাহাদিগের আত্মীয়- 
স্বজনকে হনন করিয়া তাহার্ধিগিকে হরণ করিতে 'থাকিল। এইরূপে 

তাহার পুম্পক দেবকন্যা, দানব-কন্যা, যক্ষ ও রক্ষ-কন্যায় .পূর্ণ হুইয়! 
গেল। ইহাদিগকে লইয়৷ রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভগিনী নুর্প- 
ণথা রাবপের পদতলে পড়িয়৷ ক্রন্দন" করিতে-করিতে বলিল, রাবণ 
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কাঁলকেয়-নামে" যেসকল রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে, তাহাব মধ্যে 

নুর্পণখার স্বামীও একজন । ভ্রাতাব তস্তে বিধব! হইয়! হুর্গণখা বিলাপ 
করিতে থাকিলে, বাবণ তাহাকে পান্না দিয়া কহিল--ভগিনি! তোমার 

স্বামীকে আমি ন! জানিতে পারায় এই ছূর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন ভুমি 

আমার ভ্রাতা খবেব নিকট থাকিয়া যথেচ্ছ বিচবণ-পুর্বক কাল-যাপন 

করিতে থাক। হে রাম! এই বলিয়৷ রাবণ খবকে চতুর্দশ সমশ্র 

বাক্ষস-ষেনাসমেত জনস্থানে গিয়। বাস কবিতে আদেশ করিল । 

এই সময়ে বাবণ জানিতে পাবিল যে, তাহাব পুত্র মেঘনাদ নিকুস্তিলা- 

নামে লক্কার উপবনে সাতটী যন্ছের অনুষ্ঠান কবিষ। নানাবিধ বব, অন্ত্র-শঙ্ত 

ও মায়া-বিদ্তা লাভ করিধাছে। নেই মায়া-বলে মেঘনাদ অনৃপ্তগামী বিমানে 

থাকিয়া, যাহাতে এক্র-পক্ষ কিছুই দেখিতে ন! পায়, এইবপ অন্ধকাব স্থি 
কবিতে সক্ষম । 

একদা! বাবণ কৈলাস-শিখবে সেনা-সম্গিবেশ-পূর্বক বাত্রিকালে 

কামোদীপক চন্দ্রালোকে বমনীয় পার্কতা-সৌন্দর্যা উপভোগ করিতেছে, 
এমন সময়ে অলোক-সামান্যা বপবতী রস্তা-নান়ী অগ্সরাকে দেখিয় 

তাহাকে বলপুর্ববক ধর্ষণ কবিল। তখন বস্তা, যাহা সক্কেতে তিনি 

আসিয়াছিলেন, কুবের-পুত্র সেই নলকুববকে বাবণ-রুত এই ধর্ষণ-বৃত্তাস্ত 

জানাইন্ে, নলকুবব ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া শাপ প্রদান করিল--- 

ইনার পবে রাবণ মনি কোন অকাম। বমনীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করে, 

তবে তখনই তাহাব মস্তক সপ্তধা-বিচ্ছিন্ন হইবে। এই শাপ-শ্রবণের 
পরে রাবণ অকাম! রমরীদিগফে সম্ভোগ করিতে সাহসী হইত না। 
কৈলাস হইতে রাবণ স্বর্গপৃবে গিয়! ইন্দ্রের সহিত ঘুদ্ধার্থী হইল। বর- 
গ্রভাবে বলবান্' বাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইন্্র ভয় পাইলে, নারায়ণের 
উপদেশে রুদ্রগণ, 'আাদিত্যগণ, বন্ুগণ, মরুদগণ ও অশ্থিনীকুমা রয় যুদ্ধার্থ 
রাক্ষসদ্িগের সম্ম.খীন হইলেন। “ তখন রাক্ষসদিগের সহিত দেবগণের 
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ভীষধ বুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস-বীর স্ুুমালী বন্ুর আন্ত্রে নিহত হইলে, 
বাবগ:পুত্র মেঘনাদ স্থরগণেব পুববর্তী হইয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন 
ইন্দ্র-তনন্ন জয়ন্ত ও মেঘনানে যুদ্ধ হইতে থাকিল। জয়স্তকে বিপন্ন 

দেখিক্না তাহার মাতামহু পুলোমা-নামক দৈত্যপতি জয়ন্তকে অপসারিত 

কবিলে, দেবগণ পলায়ন করিতে থাকিলেন। তথন স্বয়ং ইন্দ্র বথারূঢ 

হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, রাবণ, মেঘনাণকে নিবারণ-পুর্বক নিজেই 

ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কবিতে থাকিল। এই মুদ্ধে ইন্দ্র কর্তৃক বাবণ ধৃত 
হইলে, মেধনাণ অলক্ষ্যে ইন্জ্রের প্রতি বাণ-বধণ করিতে থাকিল এবং 

ইন্দ্র পরিশ্রান্ত হইলে, তাহাকে মায়াপাশে বন্ধন-পুর্ববক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত 
হইল। দেখগণ ইন্তরহীন ইক! স্বস্থানে প্রস্থান কবিলেন। মেঘনাদও 
ক্লান্ত পিতাকে ও প।শ-বন্ধ ইন্্রকে লইস্ লঙ্কায় প্রস্থান কবিণ। 

মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্দী করিনা লইয়া, গেলে, প্রজাপতি-প্রমুখ দেবগণ 

অঙ্কা় গমন করিলেন। প্রঞ্জাপতি আকাশে অবগ্তান কবিন্না রাবণকে 

কহিলেন--বখন! তোমার পুত্রেব বধাবত্ব দেখিয়া দেবগণ অবাক্ 

হইয়াছেন। তুমি ত্রেলোক্য, জয় কবিতে চাহিয়াছিলে, তোমার সে বাঞ্ছ। 

পুর্ণ হইয়াছে । তোমাৰ পুত্র এখন হইতে 'ইন্্রজিৎঃ নামে খ্যাত হইবে।. 
এখন তুমি ইন্ত্রকে মুক্তি-প্রপান কর। 

প্রজাপতির প্রস্তাব শুনিয়া মেখনাণ কভিল--হে দেব! যদি ইন্দ্রকে 

মুক্তিদান করিতে হয়, তবে আমাকে অমবস্থের বর দান করুন। 
মেঘনাদের প্রস্তাবে ব্র্ধা কহিলেন_-পঞ্ত, পক্ষী, মানব প্রভৃতি জীব 
মাত্রেরই "মৃত্যু অবস্থস্তাবী, কেহই অমর হইতে পাবে না। তুমি অন্ত বব 
প্রার্থনা কর। 

তখন মেঘনাদ কুহিল--হে দেব! তবে আমাকে এই বব প্রবান 
করুন যে, আমি খন অগ্নিদেবের পুঙ্গ। নমাপন করিয়। বুদ্ধ-যাজ। বাসন! 
করিব, অথনই (যন এক দিব্য সামরিকশ্রথ সেই অন্মি হইতে উত্িভ হয়, 
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এবং তাহাতে আরোহণ করিম! যুদ্ধ করিলে আমি বিশ্প্নী হই এবং ইহাব, 

অন্তথ! করিলে আমি বিনষ্ট হই | হে দেব! সকলেই তপন্ত। কবিয়। বর-লাভ 
করিয়। থাকে, কিন্ত আমি বিক্রম প্রদর্শন কবিয়া বব-প্রার্থী হইয়াছি। 

প্রজাপতি, €মঘনাদকে প্ররূপ বব প্রদান কবিলে, বন্ধন-মুক্ত ইন্দ্রকে 

লইয়া দেবগণ শ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

একদা! কিছ্বিন্ধাধিপতি বালীব সহিত যুদ্ধার্থ বাবণ কিকিন্ধায় গিষা! 

গুনিল, বালী সন্ধ্যোপাসনার জন্ত সাগব-তীরে গমন কবিয়াছে, সুগ্রীব যুদ্ধার্থী 
হইলে, রাবণ তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ-সাগব-তীবে উপামন।-রত বালীর সমীপবর্তী 

হইল। বালী বাবণের হুরভিসন্ধি বুঝিতে পাবিয়! তাহাকে কক্ষদ্বারা গ্রহণ- 
পূর্বক তদবস্থায় সাগব-চতুষ্টয়ে সন্ধা'-বন্দনা সমাপনান্তে কিছ্িন্ধার 
প্রত্যাগত হুইপ বাবণকে মুক্তি দিল। পবে বালী পবিচয় জিজ্ঞাস। কবিলে, 

রাবণ কহিল-__মামি রাক্ষলাধিপতি বাবণ, অ।পনাব সহিত যুন্ধার্থ আলিয়া” 

ছিলাম এবং আপনর বন প্রতাক্ষ করিলাম । এখন আপনাব সহিত 

আমি মিত্রত| করিতে ইচ্ছ। করি। বাঁবণেব এই প্রস্তাবে বালী সম্বত 

হইলে, অগ্নি সাক্ষী কবি! উভয়ের মধো ত্রাতৃত স্থাপিত হইল । 
অগন্ত্েব কথ শুনিয়া, বাম কহিলেন--ভগবন্! বালী ও বাঁবণেব 

বল অনাধাবণ হইলেও, বোধ য়, হনুমানের বপেব তুলা নহে। উর্শি- 

সঙ্ক।কুল সাগব-দর্শনে বানব-বাহিন। লঙ্ঘনাশ! সুদূব-পবাহত জ্ঞান করিলে, 
হনুমানই তাহাতে ক্ৃতকার্ধ্য হইদ্জাছিলেন-_হনৃমানই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতাকে প্রহার করিয়া! পুবী-মধ্যে প্রবেশ এবং একাকী বনু বাক্ষদকে 

নিপাতিত করিতে পারিয়াছিলেন। এক কথার, হনুমানেব প্রভাবেই 
আমি লঙ্কা-জয় ও সীতা-উদ্ধীর করিতে পারিয়াছি। বান্ছণল ছাড়া, উৎসাহ, 
ধৈর্ধা, বুদ্ধি, কর্তবাপরায়ণতা, নীতিজ্ঞান, এইরূপ সদ গুণাবশীতে হনুম।নেব 
গুঁলন! নাই। 

রামের কথা গুনি্ন! মুনি হনুমানের পিতৃ-মাতৃ-পরিচয় প্রদান করিলেন। 
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সমেকস্থিত রাজের রাজ কেশরী হনুঝ্ানেব পিতা এবং অঞ্জন! মাতা । 
হনুমান শিশু-অবস্থায় একদিন উদীয়মান্ ুর্ধ্যকে রক্তিম-ফল-ভ্রমে উল্লম্ফষন 
পুর্ব্বক নুর্য্যমগ্ডলে গিক্াছিল ! 

তৎপরে রাম-কর্তৃক গ্রিজ্ঞানিত হইয়া মুনিবর, বালী ও ন্ুগ্রীবের 

বত্তান্ত কহিলে, বাম মেই-সব পৌবাণিক-কাহিনী শুনিয! পরম তুষ্ট হইলেন। 
'রাম যখন গুনিলেন, অঞ্জনা-মন্দন পবনদেবের অনুগৃহীত এবং বালী ও 

নুগ্রীব কিফিদ্ধাধিপতি খঙ্ষ-রাজেব পুত্র হইলেও, যথাক্রমে ইন্দ্র ও সুর্ধ্যেব 
অন্ুগৃহীত,' তখন রামের মনে এ সকল বানর-বীরদিগেব অদ্তুত বলবীর্ষ্যে 

বিশ্ময়ের অবসব রহিল ন1। 

খধিগণ রামেব নিকট বিধায় লইপ্া! নিজ-নিজ স্থানে গমন করিলেন 

এবং রাম ন্ুগ্রীবাদিকে বহু উপদেশ প্রদান-পুর্ববক বিদায় দিল্মা ভ্রাতুগণের 
লহিত পরম হর্ষে বাজ কার্ধা নির্বাহ করিতে থাকিলেন | ক 

৩নীভ্ডান্ল শ্বন্লন্বাত্ন 
রা একটা প্রমোদ-উন্তান করইম্াছিলেন এবং তাহার নাম রাখিক্- 

ছিলেন-_-.অশোক-কানন | » এই উদ্ভান চন্দন-চুত-অগুরু-নাগকেশর- 

পারিজাত-কদন্ব ইত্যাদি তরু-নকলে শোভিত ছিপ । পুষ্পিত হইলে 

শ্রেণিবন্ধ তক্চ-সকল ন্থুচাক্ষ চিজ শোভা ধাবখ করিত 1 নির্শীল-সলিল- 
সম্পন্ন দীর্ধিকা-সকল মেই কাননের সমীরণকে দর্বদা সুশীতল এবং 

অবলজ-পুষ্পগণের রেখুতে চুর্দিফ নুরভিত, করিজ্! রাখিত। গর্ভবতী লীতার 
পহিষ্ত খাম এই উদ্ভানে বিশ্রাম-কাল উপতোগ করিতেন । একদিন 
রাম সীতাকে কহিলেন__বরারোছে !_-এ অবস্থায় , তোমার মনে যে 

অভিলাধ হয়, তাহ প্রকাশ কর। আমি তাহ! পুর্ণ করিতে, ইচ্ছা করি। 

গ* এই্ধার রিদায় লইয়! সুগ্রীবাদি দিজ-নিজ দেশে ফিরিলেন | পূর্বে ২০৭ পৃষ্টা 

গাহাদের, ববস্থানে প্রস্থানের বে উল্লেখ আছে, তাহাতে অযোধ্যা-পুরীস্থ নির্দিষ্ট বাসস্থান 
গাদন বুঝিতে হুইবে। 

৮ ৰ 
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রামের কথায় সীত। কহিণেন-_আর্ধ্যপুত্র! আমার বড়ই ইচ্ছা 
হইতেছে যে, গঙ্গাতীরস্থ তপোবন দর্শন করি এবং খধিগণের পাদমুলে 
একদিন অবস্থিতি করি। | 

সীতার কথায় রাম কহিলেন--কল্যই তোমাকে তপোবন-দর্শনে 

পাঠাইব। 
পরদিন রাম সভাসদ্গণেব সহিত বিশ্রস্তালাপ করিতে-করিতে কহিলেন 

- লোকে আমাদের সম্বন্ধে কিরূপ কথ! কহিয়। থাকে, কোন্ প্রসঙ্গের 

আলাপ করে, এই সকল বিবর জানিতে আমার ইচ্ছা! হস্ব। 

রামের প্রশ্নে ভদ্র-নামক এক সভাসদ্ বলিল-_রাজন্! লোকে 

আপনার সম্বন্ধে শুভ ও অশ্ডভ উভয্নবিধ বাক্যালাপই কবিয়। থাকে । 

আপনি ছুস্তর সাগবে সেতু-বন্ধন কবাইয়াছেন, কপি-খক্ষ-বলেব সহায়তায় 
দুর্ষ রাবণকে সবংশে নিহত করিয়াছেন, এ সকল কার্য্য দেবগণের 

পক্ষেও সুসাধ্য নে । পক্ষান্তবে, তাহার! ইহাও বলিয়া থাকে যে, বাবণ 

সীতাকে হরণ করিয়! ব্কাল লঙ্কা রাখিয়াছিল, তু রাম সেই সীতাকে 

স্বচ্ছন্দ গ্রহণ কবিয়া এমন-এক উণাহবণ স্বষ্টি করিলেন যে, বাজ-প্রদর্শিত 

সেই উদ্াহবণে এখন হইতে অনেক স্ত্রীলোকের দোষই সহা করিতে হইবে " 
সাধন! জনপদ ও পুরীৰানীদিগের মধ্যে সর্বদাই এইরূপ জন্পন! হইয়' 

থাকে । 

রাম অন্তান্ত সভাসদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার1ও এব কথার 

অনুমোদন করিল। তখন রাম, লক্ষ্পণাি ভ্রাতূগণকে আহ্বান-পূর্ববক 
তাহাদের কাছে নগরের এই জনবব বিবৃত করিয়৷ কহিপণেন-_ভ্রাভৃগণ | 

সীতা-সম্বন্ধে নগরে ও জনপদে লোকমধ্যে যেরূপ জল্পনা হইতেছে, বিশ্বস্ত- 
সুঝ্মে আমি তাহ! অবগত হইলাম। রোকে বলিতেছে-_দীত৷ দীর্থকান 
রাবণ-গৃছে বাম করিয়াছেন। স্তরাং রাম তাহাকে গ্রহণ করিয়া গছিত 

কণ্ম করিলেন। তিনি রাজা, তাহার উদ্দাহরণে এখন হইতে অন্ত লেকেও 
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ধরপ ক্কার্যা করিতে থাকিবে । ইহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকব নহে। 

গ্রইরূপ লোকাপবাদ গুনিয়৷ আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। লক্কা-যুদ্ধের গরে 
সীতাকে গ্রহণ করা নম্বদ্দধে আমাবও মনে ধ্ররূপ লোকাপবাদের ভঙ়্ 

উদিত হইয়াছিল । কিন্টু সীত| নিজেই অগ্নি-প্র বেশ কবিয়! আমার সন্দেহ 

দুব করিলেন । যদিও সীতাঁকে আমি পবিভ্র বলিয়াই জানিতাম, তবু 
রী পৰীক্ষার পরে আর সন্দেহেব অবলব বহিল না । কিন্ত অযোধ্যাবাসীগণ 

তাহ! বিশ্বাস করিবে কিবপে ? আমি বিবেচনা কবিয়া 'দেখিলাম, 

সীতাকে পর্রিতাগ কব! ভিন্ন 'প্রজাবর্গেন তুষ্টিসাধনের আর কোন উপার 
নাই। লোকাপবাদ আমাব পক্ষে একান্তই অসহা। উহার ভয়ে আমি 
নিজেব জীবন ব! ভোমাবিগকে ৪ ত্যাগ করিতে দ্বিধা কবি না, স্ত্রীতাগের 

ত কথাই নাই। অতএব আমি দূ স্তিন কবিন্বাছি, গঙ্গার পরপারে 
তমসা-তীবে মুনিবব বার্সীকিব যে দিব্য আশ্রম আছে, সীতা৷ লেই খানেই 
অবস্থান করুন। সীতাবও তপোবন-দর্শনে অভিলাধ হইয়াছে। অতএব 

লক্ষণ! তুমি আগামী কপ্য তপোবন-দর্শনেব ছলে সীতাকে বান্ীকির 

আশ্রম-প্রদেশে বাখিযা এল এই বলিয়া বাম শৌকাবেগে উষ্ণ শ্বাস 

ফেলিতে লাগিলেন। পু এ 

পবদিন প্রভাতে লক্ষণে আদেশে সুমন্ত্র বথ সুসজ্জিত কবিয়া আনিলে, 

তপোবন-দর্শনাভিলাধিনী সীতা৷ হর্ষ-সহকাবে লক্ষণের সহিত রথে 
উঠিলেন। রথ গল্লাতীরে উপস্থিত হইলে, লক্ষণ নুমন্ত্রকে রথ রাখিতে 
বলিয়া নৌকা-যোগে লীতার দহিত গঞ্জ! পার হইলেন এবং" বাপ্পরুদ্ধকণ্ে 

শীতাকে কহিনেন--শুভে | রামের আদেশে আঁজ ,আমাকে নিতান্ত 
কঠোর কার্য করিতে হইল! লোকাপবাদ নিবারণের নিমিত্ত আপনাকে 
বানীকির আশ্রমে বাদ করিতে হইবে, রাম এইরূপ আদেশ করিয়াছেন । 

এই প্রদেশুই বাম্মীকির আশ্রিত। ' আপনি আশ্রমাভিমুখে গমন করুন। 
অই বলিয়! লক্ষণ আ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 
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লক্ষণের মুখে রামেব এইরূপ আদেশ শ্রবণে সীত৷ কিছুক্ষণ স্তভিত , 
থাকিয়া, পবে লক্ষ্ণকে কহিলেন,_-হা লক্ষ্মণ! আমি নিজে বনবাস-ক্লেশ 
দ্বীকার করিয়! রামেব সহিত বহুকাল বনাশ্রমে বাস করিয়াছি! আজ 

বাম, একাকিনী আমাকে বনবাসের আজ্ঞ। দিলেন! মুনিগণ যখন আমায় 

জিজ্ঞাসা করিবেন- ধার্মিক রঘুবর তোমাকে কি জন্ত ত্যাগ করিলেন, . 
তখন আমি কি উত্তব দিব? লক্ষণ! আমি রামেব সন্তান বহন 

করিতেছি, নতুবা এখনই এই জাহ্ৃবী-জলে জীবন বিসর্জন কবিতাম। যাহা - 
হউক, রাজা তোমাকে যেরূপ আদেশ কবিয়াছেন, তুমি তাহা পালন 
করিলে । এখন তুমি অযোধ্যা গমন কব। সেখানে গিয়! তুমি আমাব 
প্রতিনিধি-রুপ নবপতিব চরণ-যুগলে আমার কোটা-কোটা প্রণাম 

জানাইবে এবং বিনীত-বচনে আমার এই কথাগুলি নিবেদন করিবে__ 
পতিই নারীর একমাত্র গতি । অতএব পতিব অপবাদ যাহাতে না হয়, 
তাহা করাই স্ত্রীব পক্ষে একান্ত কর্তব্য । পৌবজন-মুখে রামের অপবা" 
আমারও অনুশোচনীয় ॥ বামেব প্রিয় অনুষ্ঠান কবিতে আমি প্রাণকেও 

তুচ্ছ জ্ঞান করি। 

সীতাকে আশ্রম-প্রদেশে বাখিয়! লক্ষণ দীন-মনে চলিয়া আসিলে, সীতাব , 

ক্রন্দন শুনিয়া মুনি-কুমাবেবা! বান্ীকিকে জানাইল--ভগবন্! আশ্রম- 

প্রান্তে লক্ষমী-স্বরূপা এক নাবী পতি-পরিত্যক্ত। হইয়। মোহ-বশে ক্রন্দন 
করিতেছেন। | 

বাশীকি যোগবলে বাঁপার অন্ুধাবন-পূর্বক সীতার কাছে গমন 

করিলেন এবং কহিলেন-__সীতে ! তুমি নিশ্পাপা, ইহা জানিয়াও কেবলমাত্র 
লোকাপবাদ-ভয়ে রাম তোমাকে আমার আশ্রমে পাঠাইয়াছেন। এজন 
তুমি শোক ' করিও না| তাপসীগণের সহিত এখানে তুমি স্থখে 
অবস্থান কর। 

ল্লোকাপবাদ নিরসনার্থ মীতাক তপোবনে ত্যাগ করিয়া, বামের হৃদয় 
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পুটপাকে দগ্ধ হইতেছিল। কিন্তু ধৈর্ধ্যাবতার রামেব বাহ, লক্ষণে কেহ 
তাহা বুঝিতে পারিত না । তিনি কন্পেকদিন-মাত্র পৌর-কার্ধ্ে 
মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর হইতেই তিনি 

ভ্রাতুগণেব নহিত রাঙ্জরকার্ধয করিতে থাকিলেন। বাজধন্্ম প্রতিপাপনে 
তাহার কর্তব্যপরায়ণতা, দয়াশীলতা, স্তায়পবতা কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন হইত ন|। 

এক সময়ে খবিগণ আসিয়! বাম-সমীপে মধু-দৈত্যের পুত্র লবণ-দৈত্যের 
অত্যাচাবের কথ! নিবেদন কবিলে, শক্রদ্নের উৎসাহ-দর্শনে রাম তাহাকেই 

যথাবিধি অভিষেক পুর্ব্বক যথেষ্ট সৈন্ঠ-সমেত অভিযান কবিতে .বলিলেন। 
রামেব আদেশৈ শক্রত্ব তখনই সৈম্তাভিযান প্রেরণ করিয়া, পরে নিজে যাত্র 

করিলেন। 

পথি-মধ্যে শত্রত্্র বান্মাকির আশ্রমে এক রাত্রি যাপন কবেন। সেই 

ৰাত্রিতেই মুনি-বালকগণ বান্মীকিকে জানাইল যে, সীতাদেবী যুগল-পুত্র 
প্রসব করিয়াছেন। তখন খধিবর ভূমিষ্ঠ শিশুহবয়ের জাত-ক্রিল্সা সম্পাদন 

ও রক্ষা! বন্ধন করাইয়। তাহাদেব 'নাম-কবণ' করিলেন। অগ্রজের নাম হুইল 

কুশ এবং কনিষ্ঠেব নাম লব। 

শত্রত্পস এই-সব কথা গুঁনিয়া সীতার কুটার-দবারে দীড়াইন়্া সহর্ষে 
কহিলেন-_মাতঃ! সৌভাগ্যক্রমে আপনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন। 

পরদিন মুনিব চবণ বন্দনা-পূর্ব্বক শক্রত্ন পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিলেন । 
পথে সপ্তরাত্রি যাপন কবিষ্বা এবং মহধিধিগের কাছে লবণ-দৈত্যের বলাবল 
অবগত হইয়া, শক্রত্্র মধুপুরীর দ্বাবে উপস্থিত হইলেন । 

শক্রুত্সৈর সহিত যুদ্ধে লবণ নিহত হইলে, বিজন্বী "শক্রন্থ মধুপুতী 

'অধিকার করিয়া, লেইখানে নগর স্থাপন করিতে *উদ্বোগী হইলেন। 
অল্পদিনের মধ্যেই 'রমণীয় হন্ম্যরাজি, বাগিজ্য-সস্ভারপুর্ণ বিপণিরাজি, সুধা” 
ধরলিত অস্টালিক! সকল, ফল-পুষ্প-বৃক্ষপূর্ণ বন ও উপবনে শোভিত 
হষটয়। যমুনা-তীর়বর্তী অর্চন্ত্রাক্কৃতি সেই মুধুপুরী দেবগণের দর্শনীয় হইয়া 
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উঠিল। দ্বাদশ বৎসর পবে শক্রপ্গ রাম-দর্শনার্থ স্বল্প ডত্যা্দি সঙ্গে 
অবোধ্যাভিসুখে প্রস্থান কবিয়া, এবারেও বান্সীকিব আশ্রমে 'একরাত্রি বাজ 
করিলেন। সেই রাত্রিতে তিনি অকণ্মাৎ সুব-লয় সম্বিত ও বীণাধবনি- 

যুক্ত রাম-চরিত গান কমনীয় কঠে গীত হইতে শুনিয়া! আশ্চর্যযান্থিত 
হইলেও, আশ্রমের কার্য্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা অন্থচিত-বোধে এ বিষয়ে 
বান্মীকিকে কিছু জিজ্ঞাসা কবিলেন না । 

শত্রুত্প -রাম-সমীপে আসিয়া লবণ-দৈতোব বিনাশ ও নগবী স্থাপন 
ইত্যাদি কথ! রামকে জানাইয়া! কহিলেন--হে মহারাজ ! আপনাকে ছাড়িয়' 

প্রবামে কাল যাপন আমাব ভাল লাগিতেছে না। আপনি আঙ্বাকে 
অযোধ্যায় থাকিতে অন্ুুতি করুন । 

রাষ উত্তর করিলেন__হে শুব! তোষার এরূপ ইচ্ছা ক্ষত্রোচিত 
নহে । বাজা-পালন ক্ষত্রধর্দম । তাহাব জন্য প্রবাস স্বীকার কবিতে 

আপত্তি করিলে, ধর্শুষ্ট হইতে হয় । তুমি মধ্যে-মধো এখানে আসিবে 
আপাততঃ সাতদিন এখানে অবস্থিতি কর। 

সাতদিনের পরে শক্রপ্র বিদার লইয়। চলিয়া গেলে, একদিন মৃত বালক 

'ক্রোড়ে লইয়৷ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, রাজ-ছ্বাবে উপস্থিত হইলেন এবং বিলাপ 
করিতে-করিতে' কহিলেন--রাম-রাজ্যে এরূপ অকাল-মৃত্যু সংঘটিত হইতে 
থাকিল! অতএব রাজার কোন-না-কোন পাপ আছে। 

্রাঙ্গণ এইরূপে রাজাকে অনুযোগ কবিতে থাকিলে, রাম চিস্তাকুল 

হইয়া বশিষ্ঠ, বামদেবাদি জ্ঞানবৃদ্ষগণকে ও অমাত্যগণকে আহ্বান-পুর্ববক 
এ বিষয়ে কি কর্তবা, জানিতে চাহিলে, নারদ কহিলেনৃ- রাজন! সতা- 
বুগে ব্রাক্ষণেরাই তপস্তার অধিকারী এবং তাহারাই সর্বঘ বিষয়ে শ্রেঠ 
ছিলেন। ত্রেতাষুগে ব্রাঙ্মণ্য-বুদ্ধির কিছু হাস হইল। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
উভয়েই তপন্তাধিকারী এবং সর্কৃ বিষয়েই উভয়ে সমান হইলেন! এই 
দেখিয়। ধর্শ-শান্্কারগণ যুগ-ভদে অধিকার নির্দেশ করিয্বাছেন। সত্য, 
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ত্রেতা ও ছাপর, এই তিন যুগে শুদ্রের৷ তপন্তার অধিকার পায় নাই। 
অনধিকার-চর্চা অধন্্। বোধ হয়, আপনার রাজ্যে কোথাও-না-কোথাও 

এইরূপ অনধিকার-চচ্! হইতেছে । এবং তাহারই ফলে, আপনার রাজ্যে 

অকাল-মৃত্যু-রূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে । আপনি চর-দ্বার! সন্ধান 
লইম্! ইহার প্রতিবিধান করুন্। আপাততঃ এই মুত বালককে তৈল- 
মধ্যে রক্ষা কর! হউক্। 

তখন রাম পুম্পক-বিমানকে ম্মরণ করিলে, সজ্জিত পুণ্পক রাম-সমীপে 

উপস্থিত হইল। রাম পুষ্পকাবোহণে চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে-করিতে 

দক্ষিণ দেশে" বিশ্ব্য-প্রদেশে দেখিলেন, সরোবর-তীরে এক তাপস অধোমুখ 

হইয়। তপন্তাচবণ কবিতেছে। পরিচয় জিজ্ঞাস| করিয়া! বাম জানিলেন,__ 

সে শুদ্র, তাহাব নামক শম্বুক, সে সশবীরে দেবত্ব-লাভের প্রয্নাসে তপন্তা 
করিতেছে । তাহার কথা শেষ হইবামাত্র রাম খড়াদ্রা তাহার মন্তক 

ছেদন করিলেন। তখনই দেবগণেব আশীর্ধান্দে সেই মৃত বালক 
পুনজ্জাবিত হইল । 

অআন্্রন্জেঞ্সম্ম তত 

কিছুকাল রাজত্ব করিখারুপরে রাম, ভরত ও লাক্মণকে কহিলেন-_ 

আমি রাজনুয্-বজ্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তোমর! এ বিষয়ে আমাক্ষে 

পরামর্শ প্রধান কর। ৃ ৃ 

ভরত কহিলেন-_রাজন্! আপনি রাজনুয়-যজ্জঞের অনুষ্ঠান করিলে 

অন্তান্ত রাজগণ ঈর্ধায় ও বোষে জিগীষা-পরায়ণ “হইবেন এবং তাহার ফলে 

বনুন্ধর! 'লীড়িত! ও প্রজাক্ষয় সংঘটিত হুইবে। এই জন্য" রাজসুয়-যজে 
আমার মত হইতেছে ন|। 

ভরতের ঘুক্তি-যুক্ত পরামর্শে রাম শ্লীত হইলে, লক্ষণ কহিলেন--হে 
রাঘব ! অশ্বমেধ-যুক্তই সর্ধ-পাপস্ন। যদিও আপনাতে পাপের লেশ মাত্র 

সম্ভব নয়, তবু আপনি পুণ্যজনক অশ্বমেধ-হুঙ্জানুষ্ঠানই ককুন। 
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বাম, লক্ষণের পরামর্শ গ্রহণপুর্বক বশিষ্ঠ, বাষদেবাদি ধ্াঙ্গণগণকে 
জিজ্ঞাসা করিলে, তাহ।রাও অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রশংসা করিলেন । তখন রাম, 

লক্ষ্ণকে আদেশ করিলেন-_ লক্ষণ! শীগ্র সুগ্রীবের নিকট দুত প্রেরণ 
কর, তিনি যেন প্রধানগণেব সহিত আসিয়া! আমার যজ্জে যোগ দেন এবং 

বিভীবণের কাছেও দূত পাঠাও, তিনিও যেন রাক্ষসদ্দিগের সঙ্গে এখানে 

আসিয়া আমার আনন্দ বন কবেন। অন্তান্ত নরপতিগণকেও যথাবিধি 

নিমন্ত্রণ-পুর্ব্বক আহ্বান কব । 

নৈমিারপ্য-মধ্যে গোমতী-তীব অতি পবিত্র স্থান ৷ "সেই স্থানই 

যজ্ঞার্থ নির্দিষ্ট হইল এবং সেইখানেই যজ্জেব বিপুল আয়োজন হইতে 
থাকিল। রাম, কষ্ণবর্ণ সুলক্ষণ-য্ক্ত অশ্বমোচন কবিলেন এবং লক্ষ্মণ এ 

অশ্বের অন্ুসবণে নিষুক্ত হইলেন। 

ক্রমে চতুর্দিক হইতে নিমস্ত্রিগণের আগমনে নৈমিষারণা লোকে 
লোকারণ্য হইয়া! উঠিল। বিভীষণ-প্রমুখ রাক্ষসগণ, স্থুগ্রীব-প্রসুখ বানর- 
গণ, নানাস্থানেব নবপতিগণ, অধোধ্যার জানপধ' ও পৌরগণ, সকলে 

সেখানে সমবেত হইয়া! মহানন্দে কালযাপন 'কবিতে থাকিলেন। তরত ও 

শত্রদ্ধ নরপতিদিগের সংবর্ধনায়, বিভীবণ-প্রমুখ রাক্ষপগণ কিন্করের গ্যায় 
খধিদিগেব পতিচর্য্যার় এবং স্ুগ্রীব-প্রযুখ বানরগণ ব্রাঙ্মণগণের পরিবেষণে 
নিষুক্ত হইলেন. অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনরত্ৰাি-দানের অবধি থাকিল ন|। 

ভোজন-ব্যাপারে দিবানিশি কেবল *দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্” শ্রুত হইতে 
থাকিল। এই জজ্ঞান্ু্ান দেখিয়া বুদ্ধ খধিগণও কহিতে লাগিলেন যে, 

হার! এমন বিপুল অয়োজন কখনও দেখেন নাই । 
সুনিবর-ৰান্মীকিও কুশ ও লবকে সঙ্গে করিয়া এই যে আ'সিয়া- 

ছিলেন। তিনি অন্তান্ঠ খধিগণের নিকটে এক আল্মমে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । কুশ ও লবকে বান্ীকি ' কহিলেন_-বৎসগণ ! তোমর! এই 

বজ্জ-ভুমিস্থ খষিদিগের ও -ব্রাহ্মপদিগের বাসস্থান, রাজভবন, যজ্জশালা। 
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'রামের গৃহদ্বার, ইত্যাদি সকল স্থলে বীণা-সংযোগে প্রতিদিন রাম-চরিত 
গান করিতে থাক । কেহ কিছু ধনরত্ব দিতে চাহিলে বলিবে যে, তোষর! 

তাপস-বালক, ধনরত্বে তোমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। বদি কেহ 

তোমাধিগের পিভৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা! করেন, তবে বলিবে যে, তোমর৷ 

বান্সীকি মুনির শিল্প ৷ 

* সুুঁনিবরের উপদেশান্থযায়ী বালকন্বয়্ সেই যজ্ঞভূমির নানাস্থানে গান 
করিতে আরম্ভ করিলে, বাম এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, এক ম্হতী-সভা৷ 

আহ্বান করিলেন। সেই সভায় খাবিগণ, ব্রাহ্ষণগণ, রাজগণ, গন্ধর্বগণ 

ও পৌরজনাদি সকলে উপস্থিত হইলে, এ বালকদ্বয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল। 
প্রথমতঃ, উহাদের আকৃতি দেখিয়াই সভাস্থ সকলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন । 
সেই দ্গিগ্-স্টাম-মৃত্তি বালকন্বয়্ ঠিক যেন বালকাক্কৃতি বুগল-রাম। তাহা” 
দের কমনীয় মৃত্তি যেমন লোকের আনন্দ-দায়ক, স্থর-লয় সমন্বিত তাহাদেব 
মধুরকণ্ঠের সঙ্গীত ততোধিক শ্রবণ-স্থথখকর। অবাক্ হইয়া সকলে 
তাহাদের রূপ দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ করিতে থাকিলেন। 

রাম, বালকন্বর়কে যথেষ্ট ১ ধন-রত্ব দিবার আদেশ করিলে, তাহার! 

কহিল-- আমরা মুনিবালক, তপোবনে বাস করি । ধন-রত্বে 'আমাক্ের 

প্রয়োজন কি? 
তৎপরে রাম, এই গীতি-কাব্য কাহার রচিত ?-_ জিজ্ঞাসা কাঁরিলে, 

াহারা বলিল__ভগবান্ বান্মীকি ইহার রচবিতা1। এই গুনিয়! রাম 
সকলের সন্ত প্রতিদিন এ বালকছরের' মুখে রাম-চরিত-গান শুনিতে 

লাগিলেন। রাম বুবিলেন, বাঁলকন্বয় সীতার পুত্র। তখন তিনি দত- 

সুখে বান্সীকির নিকট প্রত্তাব করিলেন,_বদি সীতা শুদ্ধচরিত। হয়েন, 
তবে সুনিবরের অনুমতি লইয়া তিনি সভা-সমক্ষে নিজের বিশুদ্ধির পরিচর 
প্রদান করুন্। বিশুদ্ধির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলে, লোক-নকলের সন্দেহ 

দুর হইবে। 
৯ 
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দুতের সুখে রামের প্রস্তাব শুনিয়া, মুনিবর তাহাতে লম্গতি প্রদঘা- 

কবিলে, তখনই তপোবন হইতে সীতাকে আনয়ন কর! হইল। 

পরদিন প্রভাতে যজ্ঞ-ভূমিতে এক মহতী সভ! আহত হইলে, মহধিগণ, 

ধধিগণ, ব্রাহ্গণগণ, বাজগণ, বিভীষণ-সহ রাক্ষসগণ, শ্ুগ্রীব-সহ বানরগণ. 

পৌর ও জানপন জনগণ সকলে সমবেত হইলে, বান্বীকির পশ্চাতে সীত! 

সভার প্রবেশ করিলেন,___যেন ব্রন্গার অন্থগামিনী শ্রুতি! চতুদ্দিক্ হইতে 

শসাধু, সাধু* শব্ধ উথিত হইল। তখন সভাস্থলে বান্মীকি রামকে সম্বোধ:, 

পূর্বক কহিলেন-_-বৎন রাম! সীতাকে পবিভ্র! জানিয়াও তুমি কেবলমাত্র 

লোকাপবাদ-ভন্কে তীঁভাকে পরিত্যাগ করিরাছিলে। ই বুগ্ল-বালক 

তোমারই পুএর। তবু তোমাব অন্থবোধে, লোকাপবাদ নিরা করণের নিমিহ 

সীতা আজ এই সভা-নমক্ষে প্রতার দান করিবেন। 

মুনির কণ! শুনিয়া বাম কহিলেন,_হে মহাভাগ! আমি নিজে 

্লীতার চরিত্রে সন্দিহান নহি। লঙ্কা “অগ্রি-পরীক্ষা* দিয় সীতা তাহার 

নিশ্পাপত্ব সপ্রমাণ কবিয়াছিলেন। কিন্তু অযোধ্যার প্রজাবর্গ সেই 

পরীক্ষা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অবগত নহে। অতএব এই সভা-সমক্ষে 

বিশুদ্ধি-পরিচায়্ক শপথ-দান করিয়া, সীতা! পৌরজনবর্গকে গ্রীত করুন্। 

তখন তপস্থিনী সীত! অবনত-বদনে ক্বতাগ্ুলি হইয়া, সেই সভা-সমঙ্ষে 

শপথ করিতে থাকিলেন--আমি বদি রাম ভিন্ন আর কাহাকে মনেও 

চিন্তা ন। করিগ। থাকি, তবে জননী বন্থদ্ধরা পুনরায় আমাকে নিঞ্জ গর্ভে 

স্থান প্রদান করুন্-_-আমি যদ্দি কারমনোবাক্যে কেবলমাত্র, রামকেই 

'আর্চন৷ করিয়া! থাকি, তবে পৃথিবী আমার নিমিত্ত বিবর প্রদান করুণ্_ 

আমি যদি রামৈকপ্রাণ। হুইয়। জীবন যাপন করি! থংকি, তব্রে ভগব্তী 

মাধবী আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করুণ্। 

নীতা এইরূপে সকাতরে শপথ করিতেছেন, এমন সময়ে ভূমি ছিধা 

হইয়া, তাঁহার ভিতর হইতে রত্র-ভূষিত এক সিংহাসন উত্থিত হইল ! 
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ধরণী-দেবী বাহুযুগলের ছানা সীতাকে বেষ্টনপুর্বক নেই সিংহাঞ্নে বসাইলে, 
চক্ষের নিমেষে তাহা৷ পাতালে প্রবেশ করিল! এই অলৌকিক চৃস্তে 
সমগ্র সভা। নিস্তকষ এবং সকলে বিশ্ময়ে বহুক্ষণ অবাক হইয়া! রহিল! 

সমস্ত জগৎ যেন সেই মুহূর্তে সম্মোকহ্িত বণিয়া বোধ হইতে লাগিল! 

সীতার অন্তর্ধানে বাম অভিভূত হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্নন করিতে 
থাকিলেন। 

পৰে, রামেব আজ্ঞায় সীত্াব হিরপ্ন়ী মুগ্ঠি নির্মিত ও স্থাপিত হুইলে, 
অশ্বমেধ-বজ্ঞ সমাপন করা হইল। ্ 

আন্যস্পেল্ 

তৎপরে বাম আবও অনেকবার অশ্বমেধ, বাজপের় ও অগ্নিষ্টোমাদি 
ঘজ্ঞ কবিয্ন! বহুকাল বাজত্ব কবিলেন। কাল-ক্রমে পুত্র-পৌত্রবতী 
কৌশলা! দেবী দিব্য-ধামে গমন কবিলে, পবে কৈকেরী এবং সুমিত্রাও 
তাহার অস্ুগামিনী হইলেন। 

একদ| কেকর়রাজ যুধাজি অশ্বগজাদি বুমূল্য উপচৌকনের সহিত 
পুধোহিত ব্রঙ্গর্ধি গার্গাকে বাম-সমীপে প্রেবণ করিলে, বাম পুলকিত-চিত্রে 
গার্গযকে সমাদব-পূর্বক মাতুল-প্রেরিত উপটৌকন গ্রহণ করিলেন । পনে 

ধধিবর াম-লমীপে কহিলেন হে মহাবাহে! ! য্ধাজিৎ যে প্রব্তা 

করিয়াছেন, আমি তাহা! আপনাকে নিবেদন করি। নিন্ধু-নদের উভয় 

তীরে যে বিস্তীর্ণ প্রদেশ আছে, শৈলুষ-নামে গন্ধর্ধের পুত্র বহ্ছ গন্ধর্ধসেন। 

হ্বারা তাহা রক্ষা করিতেছে । আপনি ভিব্ন আর €কহ তাহার্দিগকে জয় 

করিতে কক্ষম নেন ' যুধাজিতের ইচ্ছা, আপনি তাহা আপনার রাজ্যাতুক্ত 
করিনা! লউন্। 

খবি মুখে মাতুলের প্রস্তাব শুনিয়া, রাম,ভরতের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক 
ক্ধার্ধকে 'কহিলেন__হে ব্রহ্গর্ষে ! তক্ষ ও পুধল, তরতের এই পুর. 
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রবতকে পুবোবর্তী কবিয়া। এবং ধুধাজিৎ কর্তৃক সংবক্ষিত হুইয়! অভিযান 
র্বাক এঁ দেশ অধিকাব এবং উহ! ছুইভাগে বিভক্ত কবিরা ভোগ ককক্। 
সামি তাহার্দিগকে অভিষেক করিতেছি । 

বামের আজ্ঞা ভবত, পুত্রত্বয় ও সৈন্তসমেত প্রথমে কেকর-বাজ্ে 

গমন কবিলেন । সেখানে যুধাজিৎ সৈম্ভসমেত যোগ দিলে, সকলে গন্ধর্ব- 

বাজ্যে গমন কবিয়া যুদ্ধে গন্কব্যধিগকে পবাজিত করিলেন। বামষেৰ 

আদেশান্থুযার়ী উহাব এক অংশে তক্ষ ও অপবাংশে পুল অধিষ্টিত 
হলেন । তক্ষেব অধিষ্ঠিত বাঙ্রোব নাম হইল তক্ষশিল! এবং অপবভাগ 

পুষ্পলাবত নামে অঠিহিত হইল । ভবত সেখানে পাঁচবৎসর-কাল 
থাকিয়া, পবে অযোধ্যাক়্ প্রত্যাগত হইল্নে। 

তৎপবে বাম, লক্মণকে কহিলেন--লক্ণ। তোমার পুত্র, অঙ্গদ 

ও চন্দ্রকেতু এখন বাজাবক্ষায় সমর্থ হহয়াছে। উহাদেব জন্ত উপযুক্ত 

প্রদেশ অন্বেষণ কব। বামেব আদেশ শুনিয়া ভরত কহিলেন-_কারুপথ- 

নামে বমণীয্ম এক দেশ আছে। অঙ্গদ সেহখানে এবং চন্দ্রকেতু মল্ল- 

প্রদেশে বাজ্য সংস্থাপন ককন্। 

, ভবতের প্রস্তাব অন্থমোদন পূর্বক বাম, কুমাবদ্বকে অভিষিজ্ঞ 

কবিলেন। কাকপথে অবর্ণীয়। নানী পুবী স্থাপিত হুইল এবং মল্সপ্রদেশে 

স্থাপিত! পুবীব নাম হইল চন্দ্রকাস্তা । লক্ষণ, অঙ্গদেব এবং চন্দ্রকেতু 
সঙ্গে গির! তাহার্দিগকে প্রতিষ্ঠিত কবিরা আসিলেন। 

পবে এক্দিন কাল-পুকষ তাপস রূপে বাম-সম্ীপে আসিয়া! কহিলেন-- 

রাম। আমি তোমারে কিছু গোপনীয় বার্তা বলিতে চাছি। কিন্ত 

তোমাকে প্রতিজ্ঞ। কবিতে হইবে, সে সময়ে কেহ আলে বসেই কথ' 
গুনিলে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহাকে বধ কবিবে। 

রাম তাপনেব কথায় প্রতিশ্রুত হয়. লক্ষণকে উহ! জ্ঞাপন-পুর্বক 
লক্ষ্মণকেই দ্বার-রক্ষার আদেশ করিলেন। 
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তখন শাপস বপী কাল-পুরুষ কহিণেন--.আমি বঙ্গা-কর্তৃক প্রেরিত 
$ঠয়। তোমাব কাছে আসিয়াছি। তোমাৰ কার্য শেষ হইয়াছে। এখন 

বদি আরও কিছুকাল প্রজাপালনে তোমাব ইচ্ছা! থাকে, তবে মহীতলে বান 

কব। নতুব॥ স্থবধামে গমন কবিতে প্রস্তুত হও। 

তাপসের কথায় বাম কহিলেন-_আমাব সর্ব কার্ধাই সম্পন্ন হই্াছে। 
এখন আমি ধিবা-ধামে গমন করিতে ইচ্ছ! কবি। 

এইবপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে হূর্ববাসা-সুনি ছ্বার-দেশে 

আফা! অবিলম্বে বামের দর্শনাভিলাধী হইলে, লক্ষণ গাহাকে রামের 

আদেশ নিবেদন কব্দিলন। কিন্তু খাষি কুদ্ধ হইয়া, সকলকে শাপ দিতে 
উদ্ভত ভইলে, লক্ষণ ভাবিলেন, সকলেব নাশ অপেক্ষা! একেৰ নাশ শ্রেয়ঃ। 

এইরূপ ভাবিয়া লক্ষণ, বাম সমীপে গমন-পুব্বক ঘর্বাসাব আগমন জ্ঞাপন 
কবিলে, বাম কালকে বিদায় দিয়! ভর্ব্বাসার চবণ বন্দনা! কবিলেন এবং 

খধি ক্ষুধিত শুনিয়া, তাহাকে পবম সমাদরে ভোজন কবাইয়া৷ পরিতুই 
করিলেন। 

ছর্বাসাকে বিদায় পিয়া ।বাম, লক্ষমণেব নিমিত্ত চিন্তায় দীনমনাঃ হইলে, 
লঙ্ণ তাহাকে কহিলেন---হে মহাবাছে। ! আপনি আমার জন্ত চিন্তিত, 

১ইবেন না। আমাৰ কাল পূর্ণ হইয়াছে”। প্রতিভ্ঞান্থদুবে আমাকে বধ 
কবিয়! নাপনি ধন্ম রক্ষ। ককন্। 

স্বখন বশিষ্ঠেব উপদেশে বাম, লক্ষণকে বধ না করিয়া, ত্যাগ 

করিলেন । কারণ, ধশ্মেব বিপর্যয় কব। কর্তব্য নহে। বিশেষতঃ, বামের 
পক্ষে লক্ষ্মণেব মত ভ্রাতাকে ত্যাগ করা বধেরই তুল্য । 

এইইরূপে বায়-কর্তৃক নর্জিত হইয়া, লক্ষ্মণ আর ্বগৃহে ন| গিয়া সরযু 

নদীতে আচমন-পূর্ববকর্ইইন্দ্িয়-রোধ দ্বারা দেহতাযাগ করিলেন। 

লক্ষণকে বঙ্জন কবিতে বাধ্য হইয়া, রাম নিতান্ত শোকার্ত হইলেন 
এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণকে কহিলেন-এআমি অন্তই ভরতকে অযো 
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ধ্যার রাজস্বে অভিষিক্ত করিয়!, লক্ষণের অনুগামী হইতে ইচ্ছা করি। 

অত্রএব শীগ্র অভিষেকপ্দ্রব্যাদির আম্মোজন করা হউক । 

রামের বাক্য শুনিয়। প্রক্কাতিপুঞ্ণ অবনত-মন্তকে পুভ্তলির স্যার দণ্ডায়- 

মান রহিলেন। তখন ভরত করযোড়ে কহিলেন-_-রাজন্! আপনাব 

বিরহে আমি রাজ্যভোগ করিতে চাহি না। আপনি বীব কুশকে কোশল- 

রাঙ্গে অভিষিক্ত কবিয় শত্রক্গের নিকটে দূত প্রেরণ করুন্। ূ 

রাম পুরী ত্যাগ কবিবেন শুনিয়া অযোধ্যার বনু পৌরজন তাহাব 

অন্থগমন করিতে চাহিলে, রাম “'তথাস্ত৮ বলিয়া, ভরতেবু প্রস্তা বান্ুসাধে 

পুত্রত্ঘয়কে অভিষিক্ত করিলে, অবিলম্বে তাহাদের রাজ্যে পুরী নির্গত 

হইল,--কুশের পুরী কুশাবতী এবং লবধের পুৰা আবস্তা-নামে বিখ্যাত 

হইরলা। তখন রাম, পত্রত্বের নিকট দূত প্রেবগ কবিলেন। দুতেব মুখে 

রামের লক্ষণ-বর্জন ও লক্ষণের দেহত্যাগ হত্যার্ি বার্তা শ্রবণ করিয়া, 

শত্রত্ব, তাহাব পুত্র স্থবাহুকে মথুবা 'ও অপর পুত্র শক্রঘাতীকে বৈদিশ-রাজ্য 

প্রধান পূর্বক রাম-সমীপে উপস্থিত হইলেন। 

শক্রুদ্প রামের চবণবন্দনা করিয়া কহিলেল--মহারাজ ! আমি পুত্র- 

-ম্থয়কে রাজ্য-ভাগ প্রদান পূর্বক আপনার অন্ুগম্নে কৃত-নিশ্চন্ম হই! 

এখানে আসিঙক্াছি। আপনি আমাকে নিবৃত্ত করিবেন না। 

এদিকে রামের স্বর্থ-গমনোগ্ভোগ-বার্তা শুনিয়া সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণ 
এবং বিতীষণ-প্রমুখ রাক্ষসগ্নণ রাম-সমীপে উপস্থিত হুইলেন। তাহার! 

সমবেত হইয়! রামকে কহিলেন-- মহারাজ ! আমর! আপনার তনুগমন 

করিবার নিমিভ্তই এখাঢন সমাগত হইয়াছি। আপনি অনুমতি না! দিলে, 

তাহা আমাদের পক্ষে যম-দণ্ড-স্বরূপ হইবে। 

স্থগ্রীৰ আরও কহিলেন--আমি অঙ্গদকে কিইন্ধা-রাজ্যে অভিষিক্ত 

করিয়া আসিয়াছি। ূ 
. তখন রাম বিভীষণকে 'কহিলেদ--হে রাক্ষসেন্্র ! যতদিন মনুত্য 
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থাকিবে, ঘযতধিন চন্ত্র-সূর্য্য থাকিবে, যতদিন পৃথিবীতে* আমার কথা 

প্রচারিত গাঁকিবে, ভতদিন তুমি লঙ্কারাজ্যের অধীশ্বর হইয়া থাক । 
পরদিন 'প্রভাতে রামেব আদেশে বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের 'আয়োজন- 

পূর্ঘবক মৃথাবিধি ক্রিয়া সম্পাদন কবিপে, রাম অতি নিশ্টেষ্টভাবে সরযূ- 
অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

তাহার প্গঠাতে বন্ধ খধষিগণ ও ব্রাহ্মগগপ, পৌবজনগণ ও স্ত্রীগণ, বুদ্ধ 

9 বালকগণ, ভবত, খক্রত্ব, মন্ত্রী ও অনুচববর্ণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ 

গমন কধিতে থাকিগেন। সবযু প্রাপ্ত হইয়া, ইন্জরিয়-বোধ-পূর্ববক এ 

ত্যাগ করিলে, ভবভ ও শক্রুত্র এবং তদার্শনে বহু অনুগামী জন সেই গণ্য 
সবযু-তার্থে প্রাণ বিসজ্জন করিয়া! বামের অন্তগমন করিলেন | * 
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